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Resumo 

Este trabalho parte da necessidade de adotar modelos de planeamento territorial à escala municipal mais 

sustentáveis, que contrariem o histórico de impactes, nomeadamente ambientais, derivados de um  

crescimento urbano desorganizado, baseado no consumo de solo – tais como degradação do solo, o 

impacte sobre  o ciclo hidrológico, ou fragmentação e perda de habitats e subsequente perda de 

biodiversidade. Como resposta a estas problemáticas, explora-se o papel das Infraestruturas Verdes (IV) e 

o seu potencial nos instrumentos de planeamento territorial, no sentido de proporcionar uma visão 

abrangente e estratégica para um desenvolvimento sustentável. Este instrumento é suportado pelos 

princípios da conetividade, da visão multifuncional dos espaços relevantes para equilíbrio ecológico do 

território e da participação pública colaborativa no planeamento, potenciando um desenvolvimento urbano 

equilibrado com os processos ecológicos e ambientais e compatibilizado com as necessidades económicas 

e sociais das populações. 

Adaptando a aplicação das IV para o contexto dos instrumentos de planeamento atuais em Portugal, 

estuda-se a contribuição das Estruturas Ecológicas Municipais (EEM), enquanto figura constante nos 

instrumentos de planeamento territorial, que venha contribuir para assegurar a continuidade ecológica do 

território e o equilíbrio ambiental nos processos de desenvolvimento urbano e uso do solo. Para averiguar o 

contributo atual das EEM neste sentido, e como evoluir para a sua implementação à luz do conceito de IV, 

analisa-se comparativamente (a) o modo como estas foram implementadas à escala municipal, e (b) o modo 

como são perspetivadas por vários agentes: por um lado (i) as Câmaras Municipais, que têm 

responsabilidade na sua delimitação e regulamentação; por outro lado (ii) os peritos de áreas disciplinares 

distintas. Metodologicamente, analisou-se a regulamentação e as cartas das EEM nos Planos Diretores 

Municipais (PDM) revistos contendo este instrumento, realizaram-se inquéritos às Câmaras Municipais, 

entrevistas aos peritos. No final, confrontando as visões e discursos entre os diversos agentes e a prática 

municipal, revelou-se que uma visão predominantemente ecológica das EEM por parte dos peritos, dá lugar 

a uma implementação que primazia sobretudo as suas funções sociais nos espaços verdes urbanos e que é 

deficientemente definida no espaço rural. Em conclusão deste trabalho, são identificados alguns desafios e 

barreiras a ultrapassar, e por último, apresentadas recomendações para a aplicação das EEM seguindo a 

visão de IV no contexto municipal português. 

Palavras-chave 

Estrutura Ecológica Municipal; Infraestrutura Verde; Plano Diretor Municipal; Planeamento Territorial; 

continuum naturale. 
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Abstract 

The historical pattern of disorganized urban growth based on soil consumption has caused several impacts, 

namely environmental – such as soil degradation, impacts on hydrologic cycles, fragmentation, habitat loss 

and subsequent loss of biodiversity. As an effective answer to these problems, the present thesis explores 

the role of Green Infrastructures (IV) and its potential in the territorial planning tools, to provide a 

comprehensive and strategic vision for a more sustainable land use planning. This tool is supported by the 

principles of connectivity and multifunctional vision of the spaces more relevant to the ecological equilibrium 

of the territory and public participation in collaborative planning, potentiating an urban development 

embracing the ecological and environmental processes as well as economic and social needs of the 

communities. 

Adapting the application of IV to the context of Portuguese current planning tools, is studied the contribution 

of the Municipal Ecological Structure (EEM) as a territorial planning tool to contributes for the insurance of 

the ecological continuity of the territory and the environmental equilibrium in urban development and land 

use. In order to gather insights on the current contribution of the EEM in this sense and how to evolve to its 

implementation based in the IV concept, it’s comparatively analyzed: (a) the way they were implemented at 

local level in Municipal Master Plans and (b) the way they are perspective by several agents: one hand (i) 

the municipalities, that have the responsibility on its delimitation and regulation; in the other hand (ii) the 

experts in the disciplinary fields that inform the EEM. 

Methodologically, all the EEM maps and regulation of approved Municipal Master Plans (PDM) in Portugal 

containing this tool were scrutinized; questionnaires were realised to the municipalities; interviewed the 

experts and dialogue with a particular municipality regarding this figure were carried out. In the end, 

confronting the visions and discourses of the several stakeholders and its local application, was shown that 

an ecological perspectives by the experts contrasts with the local implementation focused mainly in the 

social functions of the green urban spaces and that it is insufficiently defined at the rural level. Ultimately, the 

main challenges and obstacles are identified and recommendations for its multifunctional management are 

put forward. 

Keywords: 

Municipal Ecological Structure; Green Infrastructure; Municipal Master Plan; Territorial Planning; continuum 

naturale. 
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1 Introdução 

1.1 Enquadramento 

Desde a Revolução Industrial, e especialmente nas últimas décadas, que o crescimento das áreas urbanas 

se dá a um ritmo cada vez maior (Magalhães, 1994). A urbanização, juntamente com a construção de 

infraestruturas viárias e o uso intensivo do solo constituem os principais fatores para a  fragmentação e 

perda de habitats naturais na Europa (AEA, 2006), resultando em já cerca de 30% do seu território 

consideravelmente fragmentado (CE, 2011; CE, 2012). Este cenário contribui não só para a crescente perda 

de biodiversidade (MacArthue & Wilson, 1967; Hanski & Gilpin, 1997; Hellmund & Smith, 2006), como 

também para diminuição da capacidade dos ecossistemas em fornecer bens e serviços essenciais à 

sociedade (Wheeler, 2004). Em adição, as áreas urbanas crescem não só com a falta de espaços verdes 

que garantam a qualidade ecológica, ambiental, o recreio e lazer para as populações, como também 

surgem problemas como o ruído, poluição do ar, aumento de situações de risco, como as cheias, 

congestionamento do tráfego e saúde física e psíquica da população (AEA, 2006). Em paralelo, as questões 

que se colocam no espaço rural, como o abandono de terras nas áreas rurais, vêm alterar os sistemas 

sócio-económicos que suportavam diversos usos do solo aos quais estão associados um conjunto de 

processos naturais (AEA, 2006). Tendo em conta a ocorrência destes dois processos em simultâneo, com a 

consequente concentração de população e atividades nas áreas urbanas, emerge também necessidades de 

combater e minimizar os efeitos associados às alterações climáticas. Na Europa, apesar das evoluções 

tecnológicas que permitem facilitar o planeamento territorial – e.g. Sistemas de Informação Geográfica ou 

disponibilidade de dados de detecção remota – e dos esforços políticos para valorizar   a dimensão 

ecológica num mundo cada vez mais urbanizado – e.g. Estratégia da Biodiversidade (1998), Planos de 

Ação para a Biodiversidade (2001) (CE, 1998; CE, 2001) –, globalmente estes não se têm revelado eficazes 

na redução da perda de biodiversidade, sendo necessárias novas formas de abordar os problemas (MA, 

2005; TEEB, 2010; CDB, 2010; CE, 2010). Para além da preocupação em reconhecer a importância dos 

espaços de elevado valor ambiental e de integrar espaços verdes urbanos sobretudo nas grandes cidades, 

é necessário integrar devidamente estas dinâmicas ambientais, sociais e económicas nas visões de 

planeamento e gestão do solo. 

Neste sentido, as Infraestruturas Verdes (IV), tal como definidas por Benedict e McMahon nos Estados 

Unidos (2006), surgem como uma evolução para uma abordagem mais abrangente de intervenção humana 

nos espaços mais relevantes para o equilíbrio ecológico do território, que se entendem nesta dissertação 

como todos os espaços naturais, semi-naturais ou naturalizados que desempenham funções importantes.  

As IV diferem das aproximações convencionais ao planeamento de estruturas de proteção dos sistemas 

naturais, porque geram estes espaços não só em função dos seus benefícios ecológicos, promovendo a 

conservação da natureza, mas também sociais, económicos, de mobilidade e outras funções ambientais 

associadas. A integração das IV em paralelo com o planeamento de outras infraestruturas realizadas pelo 

Homem, promove uma estruturação estratégica do território. Sendo um conceito relativamente recente, 

existe a necessidade de explorar as IV no que respeita à forma como podem ser implementadas e contribuir 

para responder eficazmente aos desafios atuais de sustentabilidade, sendo por isso alvo de estudo na 

presente dissertação. 
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Em Portugal o conceito de IV não encontrou ainda ressonância, quer em termos teóricos, quer em aplicação 

prática, sendo que o que se preconiza na legislação portuguesa são “Estruturas Ecológicas”. No contexto do 

processo de revisão dos primeiros Planos Diretores Municipais (PDM) aprovados nos anos 90, o Regime 

Jurídico de Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT) datado de 1999 obriga a que os PDM de 2ª geração 

a integrem pela primeira vez uma Estrutura Ecológica Municipal (EEM) como instrumento de planeamento 

territorial. Contudo, existe pouca experiência  tanto na sua delimitação  esta figura, como sobretudo, na 

forma como  as regulamentar 

Uma vez que a Comissão Europeia ambiciona publicar uma Green Infrastructure Strategy (Estratégia 

Europeia de Infraestruturas Verdes) à qual os Estados Membros deverão futuramente responder (CE, 

2011), surge a necessidade de clarificar qual o papel da EEM enquanto instrumento de planeamento 

territorial ao nível municipal, e qual a sua contribuição para o desenvolvimento de uma estratégia nacional, à 

semelhança do conceito de IV, sendo esta uma oportunidade para explorar a forma como tem vindo a ser 

implementada em sede municipal. 

1.2 Objetivos 

De uma forma mais ampla, o principal objetivo desta dissertação é perceber melhor qual a relação entre as 

visões teóricas das EEM enquanto instrumento de planeamento territorial e a sua aplicação prática nos 

PDM. É objetivo ganhar entendimento de como é que a EEM pode contribuir para o equilíbrio ecológico do 

território, no sentido de explorar caminhos para evoluir para a sua implementação e gestão multifuncional e 

sustentável, conforme proposto pelo conceito de Infraestrutura Verde. Este propósito vem a ser construído 

através de vários objetivos mais específicos, nomeadamente: 

- Perceber a evolução das diferentes abordagens de planeamento integrando espaços verdes urbanos e 

espaços de elevado valor ecológico (Cap. 2.1). 

- Compreender o conceito de Infraestrutura Verde, e a forma como se relaciona com outras abordagens 

(Cap. 2.2), bem como as funções que pode desempenhar no planeamento do solo rural e urbano, 

(Cap.2.3). 

- Perceber a linha orientadora que acompanhou o pensamento ecológico no planeamento territorial em 

Portugal, até ao surgimento das Estruturas Ecológicas Municipais na legislação de ordenamento do 

território, bem como as diferentes abordagens que têm vindo a ser desenvolvidas para a sua delimitação 

geográfica (Cap. 3.1). 

- Compreender o contexto legal nacional que envolve as Estruturas Ecológicas Municipais (Cap.3.2), e as 

principais potencialidades enquanto instrumento de planeamento territorial tal como as  ameaças para a 

sua implementação (Cap. 3.3). 

- Perceber o modo como as EEM estão a ser implementadas em sede de PDM (Cap. 4.1), e perspetivadas 

por diversos agentes: por um lado a visão dos municípios que as devem implementar (Cap. 4.2).; e por 

outro lado, o entendimento dos especialistas nas matérias envolvidas (Cap. 5);  

- Identificar os principais efeitos alcançados e dificuldades na delimitação, regulamentação e gestão da 

EEM nos PDM de 2ª geração (Cap. 6). 



11 
 

- Contribuir com recomendações para eventuais caminhos a serem explorados para assegurar um mais 

eficaz planeamento e gestão das EEM tendo por base os princípios subjacentes ao conceito de IV (Cap.7). 

1.3 Metodologia geral 

A metodologia deste trabalho segue inicialmente uma pesquisa bibliográfica : 

- Levantamento da evolução dos modelos de ocupação e expansão urbana após a Revolução Industrial, 

comparando as abordagens no território europeu e americano, e também abordagens utilizadas em 

Portugal. 

- Estudo dos conceitos atuais associados às IV e do modo como estes foram surgindo na evolução das 

abordagens de planeamento territorial. Procurou-se conhecer exemplos da sua implementação em 

diferentes contextos internacionais, das metodologias de delimitação e gestão usadas e das funções que 

vieram a desempenhar. 

- Estudo da evolução do planeamento territorial associado ao conceito de EEM em Portugal, e das 

diversas abordagens de EEM atualmente, estudando propostas apresentadas para a sua delimitação. 

Seguidamente, analisou-se o contexto legal das EEM e a sua aplicação em Portugal: 

- Análise dos documentos legais mais gerais relativamente ao ambiente e ordenamento do território, e do 

RJIGT no que refere a esta figura, nomeadamente o DL n.º 360/99 de 22 de Setembro, a Portaria n.º 

137/2005 de 2 de Fevereiro, a Ficha n.º 29 do DR n.º 9/2009 de 29 de Maio e o DR n.º 11/2009 de 29 de 

Maio. 

- Entre os regimes legais remetidos pelo RJIGT na delimitação das EEM, foram analisados os que, à 

partida, se entendiam mais relevantes para o presente estudo, nomeadamente os do Domínio Público 

Hídrico (DPH), Rede Natura 2000, Reserva Agrícola Nacional (RAN) e Reserva Ecológica Nacional (REN). 

- Levantamento dos PDM aprovados com EEM, aos quais foi feita uma análise detalhada dos seus 

Regulamentos e mapas no respeitante a esta figura. Foi possível estabelecer uma comparação entre os 

objetivos visados, critérios de delimitação, orientações, restrições, regimes de edificabilidade, execução e 

outros aspetos pertinentes ao modo como as EEM estão regulamentadas. 

De seguida foram realizados inquéritos aos respetivos municípios, sobre a forma como estes perspetivavam 

os seus espaços naturais, e sobre o papel das EEM no PDM em vigor e no desenvolvimento dos seus 

concelhos. A análise das respostas, juntamente com a análise dos Regulamentos permitiu aferir acerca da 

visão e aplicação das EEM ao nível das Autarquias. 

Em paralelo, foram realizadas entrevistas com peritos de diferentes domínios e áreas disciplinares 

consideradas pertinentes ao tema, sobre o modo como estes perspetivam as EEM em termos de (i) 

objetivos, (ii) áreas a incluir, (iii) contributo como instrumento de planeamento territorial para o ordenamento 

do território e (iv) necessidades de investigação para melhorar a sua operacionalização. Sobre as 

entrevistas realizadas foi feita uma análise de conteúdo, seguindo uma análise categórica temática de 

acordo com a metodologia proposta por Bardin (2008), sendo possível aferir e comparar os temas 
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abordados. Esta análise permitiu confrontar a visão dos peritos com a visão das Câmaras Municipais e 

aplicação local, e realizar uma análise crítica e integrada sobre a implementação das EEM em território 

nacional. 

1.4 Estrutura da dissertação 

Tal como mostra a Figura 1, esta dissertação segue uma estrutura por etapas para além do introdutório 

capítulo 1, onde se incluem o enquadramento, objetivos e metodologia. 

 

No capítulo 2 são apresentados os principais marcos históricos que ocorreram no desenvolvimento urbano, 

e nas abordagens ao planeamento territorial que vieram contribuir para o surgimento das IV, focando o 

contexto americano e europeu desde a Revolução Industrial até à atualidade, com base na pesquisa 

bibliográfica. É também exposto o conceito de IV e as funções que estas podem desempenhar em resposta 

às problemáticas de ordenamento e planeamento atuais. 

 

No capítulo 3 começa-se por fazer uma breve alusão às perspetivas de continuidade natural no 

planeamento dos espaços verdes em Portugal, até ao surgimento das Estruturas Ecológicas, apresentando 

posteriormente algumas das abordagens que se destacam para a sua delimitação (Cap. 3.1). De seguida, 

expõe-se o modo como as EEM se inserem no quadro legislativo português, começando por contextualizar 

as matérias de conservação da natureza e o ordenamento do território nos documentos legais mais gerais, 

e só depois o modo como as EEM são introduzidas no RJIGT, bem como a sua relação com outros 

instrumentos, nomeadamente o DPH, a Rede Natura 2000, a RAN e a REN (Cap. 3.2). Por fim, com base 

nesta apreciação, levantam-se eventuais potencialidades e ameaças para a implementação desta figura 

(Cap. 3.3). 

Nos Capítulos 4 e 5 é efetuada uma pesquisa no modo como as EEM têm sido perspetivadas e 

implementadas pelas Câmaras Municipais, com base em três realidades: 

- A primeira expõe e analisa o modo como as EEM foram delimitadas e regulamentadas pelos municípios 

que têm os seus PDM aprovados com esta figura (Cap. 4.1 e 4.3). 

- A segunda expõe e analisa a visão das Câmaras Municipais em relação aos seus espaços naturais e ao 

papel das EEM nos respetivos concelhos (Cap. 4.2 e 4.3). 

- A terceira expõe a visão dos peritos em relação às EEM como instrumento de planeamento territorial em 

Portugal (Cap.5). 

No Capítulo 7 são confrontados e discutidos os resultados obtidos da pesquisa realizada, pondo em 

evidência as perspetivas complementares e contraditórias entre os peritos e as Câmaras, explorando as 

potencialidades e ameaças para a sua implementação. 

No Capítulo 8 sintetizam-se de uma forma integrada, os resultados e conclusões mais relevantes do 

presente trabalho, concluindo acerca das mais valias da EEM que já se encontram postas em prática e 

acerca das dificuldades que ainda residem para o seu sucesso. A finalização deste trabalho exprime-se 
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num conjunto de orientações que abordam as dificuldades atuais existentes na delimitação, regulamentação 

e gestão das EEM, seguindo uma abordagem orientada pelos princípios da IV. 

 

Figura 1 – Esquema ilustrativo da estrutura da dissertação. 
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2 Infraestruturas Verdes e Estruturas Ecológicas – evolução concetual 

O termo de Infraestrutura Verde é relativamente recente, mas não é uma ideia nova. Foi precedido por uma 

série de abordagens e novas descobertas que se foram cruzando na história do planeamento territorial. 

Esta evolução iniciou-se com as primeiras preocupações em integrar espaços verdes nas cidades, sendo 

que só mais recentemente as estratégias tradicionais de conservação da natureza começaram a envolver o 

ordenamento e planeamento do território como um instrumento essencial  ao objetivos de conservação da 

natureza e biodiversidade. Para compreender melhor os conceitos associados às IV e o contexto atual em 

que se inserem, o presente capítulo apresenta alguns marcos considerados mais relevantes na sua 

evolução, desde o surgimento das primeiras motivações, passando pelas diversas abordagens que sustêm 

hoje a definição deste conceito. 

2.1 Evolução das abordagens à integração de espaços verdes no desenvolvimento 

urbano 

A importância dos espaços verdes urbanos remonta ao século XIX, desde a Revolução Industrial. À medida 

que as cidades cresciam, tornavam-se também sobrepovoadas, sujas, ruidosas, pouco iluminadas e 

ventiladas, sem saneamento básico e os espaços verdes urbanos eram cada vez mais escassos, gerando 

uma deterioração da qualidade do meio urbano, sobretudo nos bairros operários (Magalhães, 1994). “As 

zonas verdes compreendidas no organismo antigo – os jardins por trás das casas em fileira, os jardins 

maiores dos palácios, os hortos – são ocupadas por novas construções, casas e barracões industriais” 

(Benevolo, 2001, p. 565).  

Nas cidades americanas seguindo a tendência de crescimento rápido e desordenado, Frederick Olmsted foi 

pioneiro na conceção de parques e espaços verdes urbanos, tais como o Central Park de Manhattan, em 

New York (1857) e o Prospect Park, em Brooklyn (1866) (G. & S. Jellicoe, 1989) reconhecendo as funções 

recreativas e de lazer que estes tinham nas comunidades (Cabral, 1993). Contudo, apesar dos grandes 

avanços na criação de parques urbanos, os espaços verdes tendiam a decrescer, constituindo “ilhas 

separadas num tecido construído compacto” (Benevolo, 2001, p. 631). No final do século XIX, o próprio 

Olmsted reconhece a importância de ligar os parques urbanos projetados até então, afirmando que “No 

single park, no matter how large and how well designed, would provide citizens with the beneficial influences 

of nature”, sugerindo que os parques “need to be linked to one another and to surrounding residential 

neighborhoods” (Little, citado em Greenways for America, 1995, p. 11). Desta convicção nasceu o conceito 

de parkway – um sistema de parques públicos urbanos ligados entre si, essencialmente pensando nas 

funções de recreio, lazer e bem-estar das populações, ao contactarem com espaços verdes. A ideia foi 

largamente aplicada, como é exemplo o Emerald Necklace, em Boston (1887) (Figura ), ligando os dois 

grandes parques de Boston Common e Franklin Park por meio de corredores verdes (e.g. jardins públicos, 

faixas arbóreas, rio Muddy, áreas húmidas e pequenas lagoas, acompanhados de caminhos pedonais e 

cicláveis) num raio de mais de 8 km à volta da cidade (Little, 1995; Benedict & McMahon, 2006; Waldheim, 

2006). 
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Figura 2 – Mapa com o plano inicial do sistema de parques desde Common até Franklin Park. Fonte: G. & 
S. Jellicoe, 1989. 
 

Entretanto na Europa, Ebenezer Howard iniciava o movimento das Garden Cities (Cidades Jardim) em 

1898, ao rodear as cidades por greenbelts (cinturas verdes) de solos agrícolas e florestais (ver Figura 3a), 

na tentativa de controlar a expansão urbana e evitar que as mais próximas se agregassem, preservando a 

identidade de cada uma. Além disso procurava-se manter a proximidade entre os ambientes rural e urbano, 

e integrar preocupações económicas e sociais, ao alterar os padrões de propriedade agrária, organizada 

essencialmente por cooperativas em solos privados (Mumford, 1965; Ward, 1992). A visão de Howard 

iniciou um grande movimento de Greenbelts, não só nas cidades inglesas (e.g. Letchworth (1902), Welwyn 

(1919), Londres (1935)) (Benevolo, 2001), mas também noutras cidades europeias (e.g. Vallingby, Farsta e 

Houten) e americanas (e.g. Radburn e New Jersey (1920), Greenhills, Greendale e Greenbelt (anos 30)), 

onde atualmente ainda têm expressão no território (Wheeler, 2004; Hellmund & Smith, 2006; Harnik, Ryan, 

Houck, Lusk, & Solecki, 2006). 

 

Outros modelos de planeamento urbano foram propostos, como a Ville Radieuse (Cidade Radiosa) (ver 

Figura 3 b) de Le Corbusier, em 1935, numa resposta um tanto “higienista" à cidade compacta com falta de 

luz, de ventilação e de espaços verdes urbanos, com problemas de saúde pública. Dividindo a cidade em 

grandes malhas, as funções eram claramente definidas para cada área. Altos e compactos edifícios de 

habitação, indústria, comércio, serviços e escolas; largas vias de circulação e uma grande área de espaços 

verdes, sobretudo para recreio e lazer. Estes últimos eram também estrategicamente alocados entre a área 

de trabalho e a de habitação, funcionando como uma divisória atenuadora de ruído e de qualidade estética. 

Este modelo veio influenciar a projeção arquitetónica de outras cidades europeias e mundiais, como os 

Olivais em Lisboa ou Brasília (G. & S. Jellicoe, 1989; Benevolo, 2001). 

 

Um maior foco nas questões da mobilidade pode ser encontrada no modelo Finger Plan (Figura 3c) aplicado 

por Bredsdorff à área metropolitana de Copenhaga, desde 1947. Cinco “dedos”, desenhados por linhas 

ferroviárias e estradas, ligavam os principais serviços e comércio no centro da cidade (palma da mão), às 

zonas suburbanas de habitação e às futuras unidades industriais em prolongamento (Knowles, 2012). Esta 
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configuração permitiu um rápido e eficiente serviço de transporte entre os subúrbios e o centro da cidade, 

evitando problemas de congestionamento de tráfego, para além de constituir uma proteção contra a 

edificação, acesso facilitado às áreas verdes de recreio ou produção agrícola, situadas entre os “dedos”. 

Apesar da intensificação da urbanização nas últimas décadas e do aumento da pressão para ocupar as 

áreas verdes, esta ainda é a estrutura que suporta a cidade atual (Andersen & Jørgensen, 1995; 

Caspersen, Konijnendijk, & Olafsson, 2006). 

 

Figura 3 -  a) Garden City de Howard: cidades satélite em torno da metrópole. Fonte: G. & S. Jellicoe, 1989. 
b) Modelo em planta da Ville Radieuse de Le Corbusier (1935). Fonte: G. & S. Jellicoe, 1989. c) Finger Plan 
de Copenhaga em 1947. Fonte: Tutein & Koch, 1948. 
 

Os anos 70 foram marcados por preocupações acrescidas de ordem ambiental. A população passou a estar 

cada vez mais alertada acerca da sua vulnerabilidade dos sistemas naturais à intervenção humana, 

nomeadamente as questões da poluição, que eram revertidas novamente sobre o Homem (Clube de Roma: 

Meadows, Randers, & Behrens, 1972). Esta consciência levou à criação de várias agências de proteção 

ambiental, ONG, legislação ambiental e esforços para integrar a participação pública nas decisões sobre 

planeamento urbano. Diversos profissionais nas áreas da biologia, conservação da natureza, planeamento 

e urbanismo passaram a focar, em conjunto, abordagens de planeamento e programação do uso do solo 

que mantivessem a conservação dos espaços naturais, criando-se também um leque de novos termos e 

conceitos que tornaram possível aproximações mais sistemáticas (Wheeler, 2004). 

Ainda na década de 60, mas sobretudo a partir dos anos 80, a disciplina da Ecologia da Paisagem, até 

então desenvolvida na Europa com foque nas paisagens dominadas pelo Homem, foi também adotada nas 

escolas americanas, nas quais se passaram a direcionar os estudos para as paisagens naturais e semi-

naturais, procurando desenvolver teorias e modelos de interação entre as comunidades biológicas e o 

ambiente físico (Forman, 1995; Farina, 2000; Hellmund & Smith, 2006). A esta disciplina veio juntar-se o 

conhecimento da Biologia da Conservação, acrescentando conhecimentos de ecologia, genética, 

biogeografia e vida selvagem para a proteção da biodiversidade. Juntas, vieram proporcionar novos 

conhecimentos e ferramentas para o planeamento de comunidades naturais a longo prazo, havendo um 

investimento na criação de reservas naturais, nacionais e regionais (Benedict & McMahon, 2006). 
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Nesta sequência, os conhecimentos de ecologia antes associados à conservação da natureza, começam a 

ganhar cada vez mais ênfase no planeamento territorial. Philip Lewis introduz o conceito de Environmental 

Corridors (1964) para designar “corredores ambientais” tipicamente ao longo de linhas de água, linhas de 

cumeada, zonas húmidas ou zonas costeiras, constituindo ligações entre as paisagens. Estes corredores 

garantiam a mobilidade das espécies, podendo também servir como zonas de transição entre as zonas 

humanizadas e os habitats com ecossistemas mais sensíveis, servindo-lhes de proteção contra potenciais 

influências externas que pudessem disturbar o estado dos ecossistemas, tendo um papel essencial na 

proteção da vida selvagem e qualidade ambiental (Little, 1995). 

 

No seguimento destas evoluções, o conceito de Environmental Corridor foi explorado com termos 

semelhantes (“corredores ecológicos”, “corredores biológicos” ou “corredores verdes”) em novas 

abordagens de planeamento no espaço rural. Na Europa dos anos 70 surgem as primeiras Redes 

Ecológicas (Benedict & McMahon, 2006), focadas sobretudo no restauro de habitats e combate ao seu 

isolamento e fragmentação, conectando-os através de “corredores ecológicos” envoltos por “zonas de 

transição”, por forma a garantir a conservação de populações viáveis de espécies selvagens a longo prazo 

(Figura 4). As Redes Ecológicas vieram também apoiar-se na existência de “retiros” – áreas de pequena 

dimensão, mas que pela sua posição estratégica e composição constituíam um local temporário de refúgio 

ou de alimento (e.g. pequenas lagoas inseridas em campos agrícolas cultivados), complementando os 

corredores ecológicos (Leibenath, 2011). 

 

Figura 4 – Sistema de uma reservas ecológicas envoltas por zonas de transição e ligadas por corredores 
ecológicos. Fonte: Adaptado de Benedict & McMahon, 2006. 

 

Por outro lado, a evolução das tecnológica veio introduzir os Sistemas de Informação Geográfica (SIG) 

como uma nova ferramenta para o planeamento regional, surgindo também novas formas de análise 

económica para apoiar os caminhos do desenvolvimento urbano. Entretanto, a falta de recursos financeiros 

para negociar espaços abertos com fins de conservação de espécies, juntamente com uma sociedade cada 

vez mais informada acerca dos impactes das agressões ambientais da cidade na saúde humana e dos 

benefícios dos espaços verdes para o bem-estar, forçou os “conservacionistas” a focarem-se noutros 

valores das áreas naturais para lá da natureza e biodiversidade, nomeadamente os que viessem responder 
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também às necessidades das populações. É nesta perspetiva que surge nos EUA o movimento das 

Greenways (Corredores Verdes), tendo como principal objetivo proporcionar à população das áreas 

metropolitanas o acesso às áreas naturais, focando sobretudo o recreio, lazer e desporto associado à 

natureza. Frequentemente estes corredores seguiam lógicas topográficas longas e estreitas (e.g. rios e 

margens, linhas de cumeada, faixas ao longo de caminhos de ferro ou canais de água abandonados), 

menos valorizados economicamente (Little, 1995). 

Em simultâneo, os movimentos Rails-to-Trails e Rails-with-Trails, também nascidos nos EUA, têm vindo a 

converter caminhos de ferro abandonados desde os anos 80 (e no segundo caso, a acompanhar, em 

paralelo, as linhas de ferro ainda ativas) em trilhos públicos de recreio e especialmente de desporto para a 

população. Estes conceitos vêm não só promover o desporto em contacto com a natureza, (e.g. passeios, 

corridas, andar de bicicleta), como também revalorizar estruturas viárias já existentes, constituindo 

corredores viáveis (Rails-to-TrailsConservancy, 2007). 

Apesar dos modelos de planeamento, a expansão de vastas áreas urbanas sobre espaços rurais (sprawl 

urbano) (AEA, 2006) continuou a ser a principal causa da crescente fragmentação os habitats, juntamente 

com a intensificação do uso do solo e às infraestruturas de transporte (CE, 2011; AEA, 2011). O 

reconhecimento da necessidade de inverter os paradigmas do crescimento urbano e o surgimento do 

conceito de desenvolvimento sustentável, em 1987, como o desenvolvimento que procura satisfazer as 

necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as 

suas próprias necessidades (Brundtland, 1987), vêm acentuar a integração da componente ambiental no 

planeamento (Partidário, 1999). No início dos anos 90, nascem uma série de movimentos para o 

planeamento mais sustentável, como o New Urbanism (Novo Urbanismo) defendendo princípios como 

espaços verdes públicos mais centrais e atrativos como núcleo do restante desenvolvimento (CNU, 2001), e 

o Smart Growth (Crescimento Inteligente) acrescentando, entre outros, a limitação da construção fora dos 

perímetros urbanos. Ao mesmo tempo reconhece-se o ambiente urbano e os recursos naturais como uns 

dos primeiros aspetos a ter em conta na criação de cidades mais resilientes (Wheeler, 2004). 

 

Para além da conetividade entre habitats, outras problemáticas ambientais, sociais e económicas juntam-se 

ao planeamento e gestão do território. Começam a emergir necessidades de mitigação e adaptação às 

alterações climáticas, em adição a outras preocupações como a de garantir a produção agrícola e florestal 

ou controlar situações de cheias. Neste sentido, os desenvolvimentos concetuais no domínio do 

planeamento dos espaços verdes urbanos, espaços de alto valor ecológico e conservação da natureza têm 

vindo a sobrepor-se (ver Figura 5). Assim surge a primeira Infraestrutura Verde como instrumento de 

planeamento territorial, experienciada a larga escala (no Estado de Maryland, em 1990), partindo de 

projetos prévios de Greenways e Smarth Growth, para os quais se vinha a defender a necessidade de uma 

aproximação mais estratégica e abrangente para a conservação do solo. A hierarquização dos solos com 

valor ecológico a restaurar (ver Figura 5), em ferramentas de Sistemas de Informação Geográfica (SIG) 

constituiu um caso exemplar que inspirou outros Estados americanos (e.g. Florida, Virginia e Delaware) e 

um crescente numero de países que começaram a planear, desenhar e implementar Infraestruturas Verdes 

(Benedict & McMahon, 2006). 
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Figura 5 – Infraestrutura Verde de Florida: Priorização das áreas relevantes para o equilíbrio ecológico do 
território. Fonte: The Conservation Fund, 2004. 

 

A diversidade de iniciativas de IV tem vindo a variar com as preocupações de conservação da natureza, a 

cultura local, a organização administrativa, o historial de planeamento da área em questão, entre outros 

fatores. Por exemplo, nos EUA algumas IV foram criadas para complementar iniciativas de Smart Growth 

(Austin), outras deram continuação aos esforços com Greenways (Maryland e Florida), enquanto outras 

partiram de projetos de gestão de cheias e regulação do ciclo hidrológico (Hudson Valley). Algumas têm 

sido lideradas por ONG, outras por entidades federais ou pela administração local ou regional (Ahern, 1995; 

Force, 1999; Force, 2005; DEC, 2012). 

Mais recentemente o Millenium Ecosystem Assessment veio integrar de forma mais clara a relação entre o 

bem-estar do Homem, os ecossistemas e a biodiversidade, operacionalizando o conceito de serviços dos 

ecossistemas – os benefícios que as pessoas obtém dos ecossistemas. Em muitos aspetos, as ideias 

subjacentes a este conceito já faziam parte do pensamento ecológico e das questões do ordenamento do 

território há várias décadas, mas não estavam clarificadas (MA, 2005). Adotando uma visão antropocêntrica, 

este conceito permitiu trazer para a esfera da economia a importância da biodiversidade e de outros 

serviços dos ecossistemas (e.g. sequestro de carbono), constituindo uma oportunidade para integrar as IV 

nos processos de decisão (TEEB, 2010). 

Na Europa, a Comissão Europeia (CE), que tem vindo a apoiar projetos de aplicação de Redes Ecológicas, 

através do programa LIFE Environment (criado em 1992 como o instrumento financeiro para projetos de 

conservação da natureza e do ambiente na EU), vem também reconhecer as potencialidades das IV. Desde 

a promoção da conetividade funcional dos ecossistemas, combate à fragmentação e promoção da 

resiliência, à mitigação e adaptação às alterações climáticas, as IV ajudam a aumentar o valor dos bens e 

serviços proporcionados pelos ecossistemas e, a longo prazo, ajudam também a melhorar o estado 

ecológico dos habitats e conservar espécies ameaçadas, protegendo a biodiversidade (CE, 2010). 
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Reconhecido o seu potencial, a “Estratégia de Biodiversidade para 2020” que a CE adotou em Maio de 

2011, e cuja meta principal é travar a perda de biodiversidade e a degradação dos serviços dos 

ecossistemas na UE até 2020, vem declarar o estabelecimento de IV no planeamento territorial para 

reforçar os serviços dos ecossistemas e restaurar pelo menos 15% dos ecossistemas degradados. Alguns 

países como a Alemanha, Reino Unido, França e Dinamarca que já se encontram ativos no planeamento 

estratégico de IV à escala nacional, pelo menos na sua vertente mais ecológica, ou a uma escala regional 

descentralizada (AEA, 2011). 

Figura 6 – Principais marcos históricos para o surgimento das IV. 
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2.2 O conceito de Infraestrutura Verde 

O conceito de Infraestrutura Verde, conforme introduzido por Benedict & McMahon (2006), diferencia-se das 

estratégias tradicionais de conservação, adotando uma visão mais abrangente e utilitarista das múltiplas 

funções dos espaços de elevado valor ecológico, criando estratégias de gestão sustentáveis a longo prazo. 

Esta pode ser definida como: 

“Interconnected green space network (including natural areas and features, public and private conservation 

lands, working lands with conservations values, and other protected open spaces) that is planned and 

managed for its natural resource values and for the associated benefits it confers to human populations” 

(Benedict & McMahon, 2006, p. 3). 

Trata-se de uma “rede de espaços relevantes para o equilíbrio ecológico do território”, que pode incluir 

áreas naturais, semi-naturais e naturalizadas: linhas de água, zonas húmidas, florestas, solos agrícolas, 

zonas costeiras, parques urbanos e outros espaços abertos que contribuam para manter os processos 

ecológicos e biofísicos, em solo rural e urbano. Esta rede pode ser orientada por um sistema concetual tal 

como ilustra a Figura 7, em que os espaços fundamentais são representados por “núcleos”, a conetividade 

funcional entre estes é representada por ligações de “corredores verdes” e as pequenas áreas com 

contributos ecológicos e sociais identificam-se como “retiros”. Cada um destes elementos pode ser rodeado 

por zonas de proteção (Benedict & McMahon, 2006). 

 

Figura 7 - Esquema concetual de IV. Fonte: Adaptado de Benedict & McMahon (2006). 

 

- Núcleos – São as áreas-chave a preservar ou restaurar, correspondendo às grandes áreas de habitats 

que sustentam as comunidades animais e vegetais autóctones, e onde ocorrem importantes processos 

biofísicos. 

- Corredores verdes – Ligam os núcleos, permitindo a mobilidade das espécies e a partilha genética. 

Correspondem frequentemente a rios, áreas agrícolas ou florestais, mas não têm necessariamente de ser 

constituídos por áreas naturais – podem também servir como conexão entre a população e a natureza, por 

exemplo, através de ciclovias ou caminhos pedonais. 
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- Retiros ou “stepping stones” – São pequenas áreas que têm a função de completar as descontinuidade 

dos corredores verdes. Localizados estrategicamente, constituem um suporte válido às deslocações dos 

organismos móveis, proporcionando-lhes também refúgio e nutrientes. Para além destas funções 

ecológicas, podem representar espaços de recreio e lazer para as populações – por exemplo, áreas de 

picnic inseridas nas rotas de caminhos pedonais. 

As IV têm aplicabilidade em diversas escalas, desde a nacional à local, sendo que os núcleos, corredores 

verdes e sítios variam em dimensão, forma, função e proprietários (que podem ser públicos ou privados). 

Independentemente da escala, possuem três princípios-base que são críticos para o sucesso da sua 

implementação, de acordo com a metodologia de Benedict & McMahon (2006): 

   A conetividade, estabelecida em três níveis: 

- A ligação espacial entre os habitats, por meio a combater a fragmentação e o isolamento dos habitats. 

- A ligação entre a população e a natureza, permitindo o que os cidadãos tenham acesso a áreas naturais e 

aos seus múltiplos benefícios. 

- A ligação entre os programas e iniciativas criadas para a gestão dos espaços, pelos diversos agentes 

envolvidos. 

 

 A multifuncionalidade dos espaços, ao avaliar os diversos serviços dos ecossistemas sobre uma 

mesma área, essencial para uma visão estratégica e eficiente das potencialidades dos espaços. 

 

 A participação pública colaborativa, ao integrar as necessidades e perspetivas dos proprietários 

privados, especialmente os de explorações agrícolas e florestais, e de outros agentes envolvidos: 

dirigentes, habitantes locais, ONG ou  associações recreativas. 

 

Na construção desta figura identificam-se primeiramente as prioridades dos solos a proteger e a restaurar: 

a) exploram-se as funções dos serviços dos ecossistemas, face aos usos e práticas da intervenção humana 

e b) conjugam-se os benefícios diretos e indiretos para a mesma área espacial, permitindo identificar quais 

os usos mais adequados para as áreas em questão, numa ótica integrada do território. 

Segundo Benedict & McMahon (2006), este processo deve ser preferencialmente realizado antes da 

implementação das restantes infraestruturas, isto é, em espaços rurais. Mas mesmo em locais com maior 

grau de urbanização, as IV ajudam a reconhecer quais são os habitats que se encontram isolados ou 

danificados ecologicamente, necessitando de intervenção. É defendido que a gestão destes espaços é 

facilitada se estes estiverem sob tutela do Estado, pelo que se considera a hipótese de apropriações de 

solos privados por parte da administração pública (Benedict & McMahon, 2006). Uma vez que a apropriação 

pode não ser realizável, a metodologia invoca a necessidade de governação nas medidas de gestão do 

conjunto de áreas maioritariamente privadas, envolvendo os vários agentes na colaboração e participação 

nos processos. 

As IV constituem assim um meio facilitador de linguagem e maior consenso entre “conservacionistas” e 

“desenvolvimentistas” – considerando não só valores ecológicos envolvidos, mas também a dinâmica 

económica presente e as necessidades das comunidades locais (recreativas, de lazer, estéticas, sociais, 
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Biodiversidade 

económicas ou de saúde). Deste modo as IV compatibilizam a conservação da natureza com outras 

atividades (e.g. agricultura, silvicultura ou turismo), promovendo um crescimento sustentável adaptável às 

realidade locais. 

Obtém-se uma ferramenta de apoio à tomada de decisão, o que permite investir uma estratégia de 

desenvolvimento sustentável a longo prazo – pré-identifica as áreas essenciais a conservar, direcionam os 

desenvolvimentos para áreas mais propícias à ocupação humana e ao recreio associado à natureza, 

apoiando ainda o modo como devem ser distribuídos espacialmente os empreendimentos urbanos, 

turísticos ou industriais sobre as áreas em questão (McMahon, 2000). 

2.3 Funções associadas às Infraestruturas Verdes 

As IV possuem uma certa perspetiva antropocêntrica da natureza, na linha do serviços dos ecossistemas. 

Estes providenciam uma série de benefícios para as pessoas (ver Figura 8), sendo a existência de 

biodiversidade é per se um serviço à população (Pereira, Domingos, & Vicente, 2004). Deste modo, parte 

das funções das IV prendem-se com a intensificação e reforço dos benefícios dos ecossistemas que lhe 

estão associados, como a seguir se faz ver. 

 

Bem estar humano 

Saúde 
Energia, bem-estar, 

acesso a água potável 
e ar limpo 

Recursos básicos 
Subsistência adequada, 

nutrição suficiente, abrigo, 
acesso aos recursos 

Segurança 
Segurança pessoal e contra 
desastres naturais, acesso 

seguro aos recursos naturais 

Boas relações sociais 
Coesão social, respeito 
mútuo, habilidade para 

auxiliar 

 

Provisionamento 

Alimento, água fresca, 
madeira, fibras e químicos 

Regulação 

Da qualidade do ar, do clima, do ciclo 
hidrológico, de doenças, purificação da 

água e sequestro de carbono 

Cultural 

Benefícios não materiais para a 
população (estéticos, espirituais, 

educacionais, recreativos) 

Suporte 
Necessários para todos os outro serviços dos ecossistemas 

(ciclo dos nutrientes, formação do solo, fotossíntese, polinização, produção primária, …) 

 

 

Figura 8 –Relação entre a biodiversidade, os serviços dos ecossistemas e o bem estar humano. Fonte: 
Adaptado de Millenium Ecosystem Assessment (2005). 
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Promovem a biodiversidade 

Na vertente mais ecológica das IV, ao direcionar o crescimento urbano para zonas afastadas dos habitats 

importantes, permitem que as comunidades animais e vegetais aí presentes possam ser preservadas ou 

restauradas, promovendo a biodiversidade. 

Os corredores verdes permitem a movimentação de espécies animais entre as áreas importantes para a 

reprodução, alimentação ou refúgio, bem como a partilha genética entre espécies, animais e vegetais, em 

meios terrestres ou aquáticos, evitando o seu isolamento e contribuindo para o aumento do número de 

indivíduos e vitalidade das populações. Promovem não só a variabilidade de ecossistemas e de espécies, 

como a variabilidade genética dentro de uma própria espécie. 

O fortalecimento dos habitats torna-os também menos vulneráveis à fixação de espécies exóticas que 

possam ocupar o lugar de espécies autóctones nos nichos ecológicos, passando a invasoras. Desde 1990 

que o número de casos de espécies exóticas em estuários na Europa tem vindo a aumentar cada vez mais 

(AEA, 2010) e atualmente as espécies exóticas são a segunda principal causa de perda de biodiversidade à 

escala global. Em meio urbano, inclusive nas grandes cidades, a integração de espaços verdes também 

pode constituir importantes fontes de biodiversidade (Konga, Yinb, Nakagoshic, & Zongb, 2010; Oishi, 

2012). 

Promovem o bom funcionamento dos processos biofísicos e a qualidade ambiental 

Para além do papel que têm na biodiversidade, as áreas acauteladas pelas IV desempenham um conjunto 

de funções essenciais para o bom funcionamento dos processos biofísicos, em continuidade nos meios 

rural e urbano. Por exemplo, a proteção com áreas com cobertura vegetal entre solos agrícolas e estuários 

funciona como um “efeito tampão” que previne as bacias hidrográficas da eutrofização, pela capacidade que 

as plantas têm de absorver nutrientes (e.g. fósforo ou azoto), muitas vezes aplicados em quantidades 

excessivas nas práticas agrícolas (Fisher & Acreman, 2004; Gottschalla, Boutinb, Crollac, Kinsleyc, & 

Champagned, 2007). 

As plantas removem uma série de poluentes atmosféricos, tais como matéria particulada em suspensão 

(PM), dióxido de azoto (NO2), dióxido de enxofre (SO2), monóxido de carbono (CO) e ozono (O3). Deste 

modo, a promoção destes espaços potencia a qualidade do ar, importante sobretudo dentro das grandes 

cidades, onde os níveis de emissão de poluentes são maiores (Jim & Chen, 2008; Cavanagh, Zawar-Reza, 

& Wilson, 2009; Shan, et al., 2011), mas também nas zonas periurbanas e rurais (Paoletti, et al., 2010; 

Baumgardner, Varela, Escobedo, Chacalo, & Ochoa, 2012). 

A vegetação, através da evapotranspiração, também aumenta a humidade do ar e reduz a temperatura 

local, regulando o microclima, com especial importância nas cidades, para além dos corredores verdes 

criem condições favoráveis à circulação atmosférica (Oliveira, Andrade, & Vaz, 2011; Cohen, Potchter, & 

Matzarakis, 2012). Na cidade de Canberra, Austrália, foram plantadas 400000 árvores para regular o 

microclima, reduzir a poluição atmosférica, reduzir custos de energia nos edifícios com ar condicionado e 

aumentar o sequestro de carbono. Entre 2008 e 2012 esperam-se benefícios económicos até 67 milhões de 

dólares em valor gerado ou na poupança de gastos energéticos (TEEB, 2010). 
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A definição, manutenção e gestão de áreas permeáveis importantes para a infiltração das águas pluviais e o 

correto planeamento e disposição das áreas a urbanizar pode ter um papel fundamental na regulação do 

ciclo hidrológico. Após uma chuvada, os estuários ou solos com coberto vegetal (principalmente o florestal) 

reduzem o caudal de água que escorre à superfície, evitando situações de cheia a jusante (Calder, Harrisin, 

Nisbet, & Smithers, 2008; Hümann, et al., 2011). 

As IV promovem o processo de formação do solo, ao proteger solos férteis de usos negligentes (Ahern, 

2007). A identificação das zonas com risco de erosão permite determinar o tipo de coberto vegetal e 

práticas de gestão mais adequados (e.g. frequência e modo dos cortes nos matos) para combater “uma das 

doenças mais frequentes e mais graves da paisagem” (Cabral, 1993, p. 155) que é a erosão dos solos, com 

particular relevância no clima mediterrânico (Úbeda & Sala, 2001). 

Aumentam a capacidade de adaptação às alterações climáticas, a resiliência dos ecossistemas e das 

cidades 

O desenho de uma rede de IV tem em consideração as vulnerabilidades a alterações climáticas que tenham 

vindo a ser presenciadas ou que se julgam mais prováveis no futuro, à escala local ou regional. 

Considerando os processos de reflexão que já existem sobre as suas consequências, as IV podem 

aumentar a eficiência de resposta, em particular a fenómenos meteorológicos extremos (secas e cheias) e 

atenuação do efeito de ondas de calor, através da regulação do micro clima (Cohen, Potchter, & Matzarakis, 

2012). Ao manter a conetividade entre habitats, permitem que perante progressivas ou repentinas 

alterações das condições climáticas, animais e plantas se adaptem, deslocando-se para outras áreas onde 

as condições climatéricas sejam mais favoráveis à sua existência, temporária ou definitivamente. Definindo 

a resiliência como a capacidade de um sistema absorver um distúrbio e ainda assim manter a sua estrutura 

e continuar a desempenhar as suas funções (Newman, Beatley, & Boyer, 2009), as IV aumentam também a 

resiliência dos ecossistemas (McLachlan, Hellmann, & Schwartz, 2007; Loss, Terwilliger, & Peterson, 2011), 

em particular dentro das bacias hidrográficas (MA, 2005). Um dos impactes mais prováveis e significativos 

das alterações climáticas em Portugal é a alteração da distribuição temporal e espacial da disponibilidade e 

qualidade da água, pelo que a preservação dos recursos hídricos e dos solos com índices elevados de 

permeabilidade toma particular importância como medida de mitigação (ENAAC, 2012). 

Promovem a qualidade de vida da população 

Diversos estudos mostram que existe uma relação entre a presença de espaços verdes urbanos e o bem-

estar dos habitantes. Por um lado, a melhoria da circulação e da qualidade do ar, a atenuação do excesso 

de calor e de ruído, têm um efeito amenizador das agressões ambientais a que as pessoas são sujeitas 

diariamente, constituindo espaços confortáveis ao ar livre (Gidlof-Gunnarsson & Ohrstrom, 2007; Lafortezza, 

Giuseppe, Giovanni, & Clive, 2009; Pathak, Tripathi, & Mishra, 2011). Por outro lado, estes espaços estão 

associados à proteção contra doenças cardíacas e respiratórias, pelas oportunidades de recreio, lazer e 

desporto ao ar livre, pelo combate ao stress e fadiga mental (Vries, Verheij, Groenewegen, & 

Spreeuwenberg, 2003) e pelas facilidades de contacto social (e.g. parques, jardins e ciclovias) (Richardson 

& R.Mitchell, 2010). Estes estudos mostram também que o próprio contacto com a natureza produz 
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sensações de bem-estar nas populações. Deste modo, ao conservar e criar espaços verdes abertos, as IV 

promovem a saúde das populações, quer ao nível físico, quer ao nível mental. 

Além disso, historicamente nas áreas periurbanas tem sido prestada menor atenção às necessidades de 

mobilidade, uma vez que se constituíam inicialmente para segunda habitação. À medida que estas 

comunidades se vão destinando cada vez mais para habitações permanentes, a falta de serviços e 

infraestruturas de transporte apropriados torna-se cada vez mais evidente (Dura-Guimera, 2003). Os 

desenvolvimentos que seguem um planeamento com IV evitam problemas semelhantes, melhorando a 

qualidade de vida nos subúrbios existentes. 

 

Trazem benefícios económicos às populações e à administração pública 

Em primeiro lugar, as IV podem evitar prejuízos económicos de situações de eventos extremos associados 

ao incorreto planeamento territorial, tais como cheias derivadas da impermeabilização de áreas importantes 

para a infiltração a montante. Restaurar os ecossistemas é bem mais caro do que os proteger à priori dos 

desenvolvimentos previstos, evitando a sua degradação (TEEB, 2010), para além de ser difícil 

(principalmente a longo prazo) garantir o sucesso dos projetos em que o Homem intervém para restaurar 

essas áreas, em comparação com as suas situações naturais (Benedict & McMahon, 2006). 

Mas o grande contributo das IV neste âmbito, é o facto destas reconhecerem o valor económico dos 

ecossistemas, potenciando uma série de investimentos focados no aproveitamento eficiente, duradouro e 

sustentável dos recursos naturais, gerando uma economia mais sustentável. 

Por exemplo, a presença de espaços verdes urbanos aumenta o valor económico dos solos para 

urbanização que lhe estão próximos ou adjacentes (CABE, 2005). Um estudo realizado em 2001 pela 

National Association of Realtors nos EUA revelou que 57% dos inquiridos estaria mais feliz se comprasse 

uma casa próxima de um espaço verde, e que 50% estariam dispostos a pagar mais 10% do que o preço 

estabelecido só para ter essa proximidade (Benedict & McMahon, 2006). Outros estudos realizados nos 

EUA mostram que as áreas comerciais com alguma cobertura arbórea também atraem mais visitantes, 

aumentando o tráfico até 40% (Wolf, 2005; NENW, 2009). 

Por fim, diversos ecossistemas associados a habitats (como bosques, montanhas, zonas costeiras, 

estuários, lagos e rios) constituem pela sua beleza natural uma atração ao turismo e ao lazer, sendo eleitos 

como locais de pesca, caça, observação de vida selvagem, realização de cruzeiros ou simplesmente 

passeios. As IV identificam espaços naturais com potencial turístico (protegidos legalmente ou não) e criam 

percursos de acesso a estes espaços, ajudando a criar os fatores básicos que sustentam o turismo de 

natureza e o ecoturismo – viagens responsáveis para áreas naturais que conservam o ambiente e 

sustentam o bem-estar das comunidades locais (TIES, 1990). Juntamente com orientações de conservação 

das zonas e envolventes, ajudam as comunidades a beneficiarem economicamente de um crescimento 

sustentável baseado na natureza. O ecoturismo é o setor dentro da indústria do turismo que mais tem 

crescido
1
 (TEEB, 2010), sendo em Portugal uma das dez estratégias para 2015 “estruturar a oferta de 

                                                           
1
 Entre 1997 e 2004 verificou-se um crescimento anual de 7% na Europa e de 9% em Portugal. Fonte: 10 produtos 

estratégicos para o desenvolvimento do turismo em Portugal, Turismo de Natureza, Turismo de Portugal, ip, Lisboa 
2006. 
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turismo de natureza, melhorando as condições de visitação dos recursos”
2
. O fluxo de turistas pode não só 

gerar novas oportunidades de negócio compatíveis com a natureza nos locais de visita (e.g. aluguer de 

bicicletas; organização de excursões e guias turísticos; negócios de canoagem e rafting em rios; serviços de 

vigilância, etc.), como também pode criar postos de trabalho e outras oportunidades de negócio para os 

residentes nas áreas urbanas mais próximas dos locais naturais, multiplicando os efeitos dos valores 

naturais da zona. Por exemplo, beneficiariam unidades de hotelaria, restauração, comércio (incluindo a 

venda de produtos locais), serviços de táxis, postos de turismo e de saúde (Benedict & McMahon, 2006).

                                                           
2
 Plano Estratégico Nacional do Turismo, propostas para revisão no horizonte 2010-2015, versão 2.0, Turismo de 

Portugal. 
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3 Estrutura Ecológica Municipal – o contexto nacional nos instrumentos de 

planeamento territorial 

Em Portugal, embora a industrialização fosse diminuta em comparação com os países do centro e norte da 

Europa, as cidades cresceram consideravelmente desde 1900, sobretudo as do litoral, e em particular as 

áreas metropolitanas de Lisboa e Porto (Cabral, 1993; AEA, 2006). Muitos habitantes das áreas rurais 

abandonaram os campos para trabalhar na indústria e serviços nos centros urbanos, sendo que as décadas 

seguintes se têm presenciado os problemas de crescimento urbano e de fragmentação de habitats 

anteriormente referidos, e uma contínua diminuição da concentração nas atividades agrícolas (Pardal, 

2006). 

Caldeira Cabral, pioneiro na criação de propostas que reincorporassem a natureza no tecido urbano e na 

criação de planos de ordenamento da paisagem rural desde os anos 40, difundiu o conceito de continuum 

naturale a partir dessa década (Andresen, 2001), cuja definição só veio a ser enquadrada legalmente em 

1987, na Lei de Bases do Ambiente, como um “sistema contínuo de ocorrências naturais que constituem o 

suporte da vida silvestre e da manutenção do potencial genético e que contribui para o equilíbrio e 

estabilidade do território”
3
. 

O pensamento ecológico de Cabral tem vindo a ser adotado em diversos contextos, e embora com 

abordagens diferentes, têm em comum a mesma visão de continuidade natural que está na base do 

conceito de Infraestrutura Verde. Na sequência da primeira geração de Planos Diretores Municipais iniciada 

em 1989 (DGOTDU, Arquivo Histórico da DGOTDU, 2012), destaca-se a criação da “Estrutura Verde” de 

Lisboa, coordenada por Ribeiro Telles em 1993, pretendendo-se que os espaços verdes urbanos 

assegurassem também os princípios fundamentais da Reserva Ecológica Nacional (REN), criada em 1983 

(Telles, 1998). 

A partir de 1999 introduz-se no Regime Jurídico de Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT) um 

instrumento de planeamento territorial que se poderá dizer como a figura legal nacional cujo conceito e 

objetivos mais se assemelham às Infraestruturas Verdes – as Estruturas Ecológicas, estabelecidas no 

RJIGT à escala municipal, pelo que se nomeia de “Estrutura Ecológica Municipal” (EEM). À escala regional 

são estabelecidas Estruturas Regionais de Proteção e Valorização Ambiental (ERPVA), que constituem a 

base para a delimitação das EEM. 

3.1 Diferentes abordagens para a delimitação das EEM 

Diversas metodologias têm sido desenvolvidas para delimitar a EEM, encontradas sobretudo em propostas 

para as áreas metropolitanas de Lisboa (AML) e Porto (AMP). Embora as abordagens sejam distintas, têm 

em comum o reconhecimento da rede hidrográfica como ponto de partida de todo o processo, sobre a qual 

são realizados outros estudos biofísicos – clima, relevo, litologia, solos e diversidade biológica – definindo-

se no fim o carácter da paisagem em “unidades de paisagem”. Contudo as metodologias diferem consoante 

                                                           
3
 Alínea d), n.º 2, art.º 5, Lei de Bases do Ambiente, n.º 11/87 de 7 de Abril, consultada no portal da Inspeção-Geral do 

Ambiente e do Ordenamento do Território, em http://www.igaot.pt/reflegis/reflegisd/legiscap1/, no dia 13/03/2012. 

http://www.igaot.pt/reflegis/reflegisd/legiscap1/
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é dado maior ênfase às funções ecológicas, biofísicas, paisagísticas, ou necessidades recreativas e 

económicas. 

No contexto das propostas de EEM para a AML (nomeadamente Loures, Seixal, Lisboa, Sintra e Almada), 

intituladas de “Planos Verdes” e coordenados por Manuela Raposo Magalhães, a EEM é apresentada como 

uma evolução do continuum naturale que tem por base o sistema físico (litologia, relevo, geologia, etc.) e 

não o sistema biológico. O terreno é “dividido” em sistema húmido (linhas de água, zonas adjacentes e 

bacias de receção) e sistema seco (cabeços e encostas), sendo que após a recolha e análise dos dados 

biofísicos e culturais, com o apoio dos SIG produzem-se cartas de caracterização em matéria de morfologia 

da paisagem, geomorfologia, pedologia, vegetação e caracterização cultural, constituindo a base para 

interpretações e proposta de delimitação da EEM  (Plano Verde do Concelho de Loures, 1ª fase, 

coordenação de Magalhães, 2002). A EEM é apresentada segundo uma hierarquia de níveis de proteção: 

Em primeiro lugar, a EE fundamental integra as áreas que constituem o suporte dos sistemas ecológicos 

fundamentais e cuja proteção é indispensável ao funcionamento sustentável do território (sistemas húmidos, 

áreas com riscos de erosão e áreas de infiltração máxima), bem como os solos e habitats de elevado valor 

ecológico. Esta é a estrutura mais restritiva relativamente aos usos do solo, assumindo um carácter non 

aedificandi. A EE condicionada integra valores naturais, que pelas suas características não obrigam à 

imposição de um regime não edificável mas que deverão ser sujeitas a uma regulamentação específica, 

elaborada de acordo com a sua sensibilidade ecológica. Por fim, a EE integrada corresponde aos espaços 

verdes urbanos. 

Nas propostas desenvolvidas para a AMP sob a coordenação de Teresa Andresen, acrescenta-se também 

a população e as suas atividades económicas como fatores sócio-económicos. É dado bastante enfoque à 

dinâmica e evolução do sistema agrário, desde a caracterização do produtor alimentar e sistemas agrícolas 

presentes, à mão-de-obra. Neste âmbito analisam-se as potencialidades e insuficiências agrícolas, por 

forma a aferir quais as funções que têm impacte no ordenamento do território, na proteção dos recursos 

naturais e na economia. Ainda assim, reconhece-se que na delimitação da EEM prevalecem os critérios de 

natureza biofísica (Estrutura Ecológica da Área Metropolitana do Porto, coordenação de Andresen, 2004). 

Destaca-se uma terceira metodologia nas propostas coordenadas por Reis Machado, que introduziu e tem 

vindo a divulgar amplamente o conceito de Corredor Verde em Portugal (Machado & Ahern, 1997; Machado 

& Ferreira, 2007), sendo exemplos desta aproximação o município de Alcobaça (Estrutura Ecológica do 

Município de Alcobaça, 2005) e a região do Alentejo (Estudo Ambiental e Caracterização das Vias Verdes 

da Região do Alentejo, coordenação de Machado, 2005). 

Por fim, existem ainda abordagens encontradas em estudos para o Barreiro e Setúbal, coordenados por 

João Farinha e José Ferreira, respetivamente (Corredores Verdes e Estrutura Ecológica, coordenação de 

Farinha, 2005; Ferreira, 2010), adotando também uma abordagem por Corredores Verdes, mas 

diferenciando-se por incluir a participação pública como primeira etapa do processo de delimitação: na 

identificação dos desafios ambientais e das áreas mais importantes para a EEM e na consideração de 

propostas de intervenção – sobre as quais a equipa define os “núcleos” para o desenvolvimento dos 

corredores verdes. À semelhança da metodologia de Magalhães, divide-se também o terreno em sistema 
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seco e sistema húmido e hierarquiza-se a EEM por níveis. Contudo, é dada maior ênfase às funções sociais 

dos espaços livres de recreio, lazer e educação ambiental para a população, para além das funções 

ecológicas e de proteção ambiental. 

3.2 O enquadramento legal das EEM 

Seguir-se-á uma análise às referências do ambiente no ordenamento do território, mencionadas nos 

documentos mais gerais, nomeadamente a Constituição da República Portuguesa, a Lei de Bases do 

Ambiente e a Lei de Bases da Política de Ordenamento do Território e Urbanismo, a fim de perceber o 

modo como a conservação da natureza e o ordenamento do espaço biofísico surgem dentro do conjunto 

diversificado de diplomas na legislação portuguesa. 

Segundo a Constituição da República Portuguesa
4
, que data de 1976 e tem a sua versão atual desde 2005, 

“todos têm direito a um ambiente de vida humano, sadio e ecologicamente equilibrado e o dever de o 

defender” (art.º66), devendo o Estado assegurar esse direito, inclusive integrar os objetivos ambientais nas 

várias políticas sectoriais.  

Quer este diploma, quer a Lei de Bases do Ambiente
5
 criada em 1987, ditam que é dever do Estado realizar 

um correto ordenamento do território, através da alocação adequada das atividades e do crescimento 

urbano, da criação de reservas e parques naturais e outras áreas protegidas, em equilíbrio com o 

desenvolvimento sócio-económico e a valorização da paisagem, com o envolvimento e a participação dos 

cidadãos. 

É no segundo diploma, de caráter ecológico abrangente, que é estabelecida a importância de criar um 

continuum naturale, tal como anteriormente referido
6
, através de parques, reservas naturais e outras áreas 

protegidas, corredores ecológicos e espaços verdes urbanos e suburbanos (art.º4 e 5). 

A Lei de Bases da Política de Ordenamento do Território e Urbanismo
7
 introduzida em 1998, define o 

sistema de gestão territorial às escalas nacional, regional e municipal (o qual é depois regulamentado no 

RJIGT), bem como os instrumentos que o caracterizam (ver Figura 9). Estes últimos podem ser de 

desenvolvimento territorial (de natureza estratégica – PNPOT, PROT e PIMOT); de planeamento territorial 

(de natureza regulamentar – PDM, PU, PP) e ainda de natureza setorial e especial, transversais a todas as 

escalas. Não sendo o ambiente a referência central deste diploma, acrescenta-se aqui que o ordenamento 

do território e o urbanismo deverão ser realizados seguindo um aproveitamento racional dos recursos 

naturais, a valorização do património cultural e natural, e a promoção da qualidade de vida da população 

(art.º 3 e 6). 

                                                           
4
 Consultado no portal da Assembleia da República em  

http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx no dia 13/03/2012. 
5
 Lei n.º 11/87 de 7 de Abril, alterada pelo DL n.º 224-A/96, de 26 de Novembro e pela Lei n.º 13/2002, de 19 de 

Fevereiro. Consultada no portal da Inspeção-Geral do Ambiente e do Ordenamento do Território em 
http://www.igaot.pt/reflegis/reflegisd/legiscap1/ no dia 13/03/2012. 
6
 Ver definição no Cap. 3. 

7
 Lei n.º 48/98 de 11 de Agosto, alterada pela Lei n.º 54/2007 de 31 Agosto. Consultado no portal do Ordenamento do 

Território e do Urbanismo em http://www.dgotdu.pt/detail.aspx?channelID=D2FEB584-A9A2-4B07-98C6-
441586DE9683&contentId=33F1F11F-12F9-4199-8F70-AA90B462AC68 no dia 13/03/2012. 

http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx
http://www.igaot.pt/reflegis/reflegisd/legiscap1/
http://www.dgotdu.pt/detail.aspx?channelID=D2FEB584-A9A2-4B07-98C6-441586DE9683&contentId=33F1F11F-12F9-4199-8F70-AA90B462AC68
http://www.dgotdu.pt/detail.aspx?channelID=D2FEB584-A9A2-4B07-98C6-441586DE9683&contentId=33F1F11F-12F9-4199-8F70-AA90B462AC68
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Figura 9 - Esquema representativo da relação entre os instrumentos de gestão territorial. 

 

O termo de “Estrutura Ecológica Municipal” (EEM) é introduzido pela primeira vez como instrumento legal no 

RJIGT pelo DL n.º 380/99 de 22 de Setembro
8
, sendo referido diretamente nos artigos 10º, 14º, 70º, 73º, 85º 

e 88º, e encontrando continuidade noutros diplomas que vêm introduzir alterações ao regime, como mostra 

a Figura 10, nomeadamente: 

- Portaria n.º 138/2005 de 2 de Fevereiro – fixa os elementos que devem acompanhar os planos municipais 

de ordenamento do território. 

 

- Ficha n.º 29 do DR n.º 9/2009 de 29 de Maio – estabelece os conceitos técnicos nos domínios do 

ordenamento do território e do urbanismo a utilizar nos instrumentos de gestão territorial. 

- DR n.º 11/2009 de 29 de Maio – estabelece os critérios uniformes de classificação e reclassificação do 

solo, de definição de utilização dominante e das categorias relativas ao solo rural e urbano aplicáveis a todo 

o território nacional. 

O conteúdo das referências diretas à EEM nestes diplomas e no DL n.º360/99 de 22 de Setembro 

encontram-se transcritos no Anexo 1. 

 
Figura 10 – Evolução da EEM a partir do RJIGT. 

                                                           
8
 Consultado no portal do Ordenamento do Território e do Urbanismo em 

http://www.dgotdu.pt/detail.aspx?channelID=D2FEB584-A9A2-4B07-98C6-441586DE9683&contentId=6160B9B5-C8D7-
41CD-9D10-3C490F77D8CD no dia 13/03/2012 

http://www.dgotdu.pt/detail.aspx?channelID=D2FEB584-A9A2-4B07-98C6-441586DE9683&contentId=6160B9B5-C8D7-41CD-9D10-3C490F77D8CD
http://www.dgotdu.pt/detail.aspx?channelID=D2FEB584-A9A2-4B07-98C6-441586DE9683&contentId=6160B9B5-C8D7-41CD-9D10-3C490F77D8CD
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Sintetizando o espírito da lei, dos artigos 10º e 14º do DL n.º 380/99 de 22 de Setembro depreende-se que a 

EEM é um recurso territorial, abrangendo o espaço rural e urbano (onde é reconhecida ser necessária para 

o seu equilíbrio) e posto em igualdade como os outros recursos, tais como o sistema urbano e as redes de 

acessibilidades. 

 

Quanto à definição de EEM depreendida dos artigos 14º e 85º, entende-se que esta somente abrange as 

áreas, valores e sistemas “fundamentais” (no qual se incluem as áreas da REN) para a proteção e 

valorização ambiental. Porém, não especifica outros critérios de áreas a incluir, deixando espaço para 

interpretações diversas. As referências à salvaguarda dos ecossistemas, intensificação dos processos 

biofísicos, proteção dos valores e recursos naturais, culturais, agrícolas e florestais, indicam para que se 

incluam também as áreas da Rede Natura 2000 e da RAN. No primeiro caso, devido ao papel que têm na 

proteção dos sítios importantes para os ecossistemas; no segundo caso, por visarem a proteção dos 

melhores solos com capacidade agrícola, pelo que muitos desses solos terão recursos e valores agrícolas e 

florestais. 

Esta definição é muito aberta, o que por um lado pode ser visto como um aspeto positivo, ao permitir uma 

grande adaptabilidade de aplicação da EEM conforme os diferentes contextos de paisagem presentes em 

Portugal. Por outro lado, existe o risco de não se saber como a delimitar para atender aos seus propósitos.  

Outra ideia depreendida dos artigos 14º e 73º e 85º é que toda a responsabilidade de delimitação e 

regulamentação efetiva recai sobre os municípios através dos PDM. E quando existem conflitos entre as 

funções de proteção, regulação e enquadramento da EEM com os usos de produção, recreio, lazer e bem-

estar das populações, são também os PDM encarregues de definir os parâmetros de ocupação e uso do 

solo que compatibilizem as diferentes funções. As orientações para as áreas de proteção e valorização 

ambiental da EEM que asseguram os ecossistemas e fortalecem os processos biofísicos são estabelecidas 

de acordo com o que é definido nos planos supramunicipais, ou seja PNPOT, PROT, PIMOT e PS 

relevantes. Esta “cascata de precedentes” que orientam desde a escala nacional, para a regional e por fim 

para a municipal vem assegurar que se mantenha a coerência e continuidade entre orientações e medidas 

de gestão, para que não hajam situações de operacionalização da EEM de uma forma contraditória aos 

objetivos primordiais dos planos acima. 

Após 6 anos da introdução da EEM no RJIGT, a Portaria n.º 138/2005 vem incluir a carta da EEM como 

elemento obrigatório a acompanhar o PDM (escala igual ou superior a 1:25 000), a carta de EE do 

aglomerado como elemento a acompanhar o Plano de Urbanização (escala igual ou superior a 1:5 000, ou 

excecionalmente a 1:10 000) e a planta de enquadramento que acompanha o Plano de Pormenor (escala 

igual ou superior a 1:2 000)
9
. 

 

Já no DR n.º 11/2009 de 29 de Maio é esclarecido que a EEM é definida de acordo com as diretrizes da 

ERPVA que acompanha o PROT, bem como de acordo com as diretrizes de planos setoriais que se 

                                                           
9
 Informação retirada do DR n.º 10/2009 de 29 de Maio, consultado no portal do Ordenamento do Território e do 

Urbanismo em http://dre.pt/pdf1sdip/2009/05/10400/0338003383.pdf no dia 16/03/2012. 

http://dre.pt/pdf1sdip/2009/05/10400/0338003383.pdf
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justifiquem. Esclarece-se que a EEM não tem um regime legal próprio, ou seja, faz parte do PDM, não 

podendo ser usada como uma condicionante adicional, como são os casos da REN e da RAN. É ainda 

referida a aplicação de mecanismos de perequação sobre a EE urbana, a qual parte do direito dos 

proprietários na distribuição equitativa dos benefícios e encargos que resultam dos instrumentos de gestão 

territorial vinculativos aos particulares. Estes mecanismos são identificados no DL n.º 380/99 de 22 de 

Setembro, podendo ser diretos ou indiretos, como o estabelecimento de um índice médio de utilização, 

estabelecimento de uma área de cedência média ou a repartição dos custos de urbanização. 

A Ficha n.º 29 do DR n.º 9/2009 de 29 de Maio vem clarificar melhor as áreas a considerar afetas à EEM, 

bem como as suas funções desempenhadas. Tal como mostra a Figura 11, a EEM pode ser dividida em EE 

rural e EE urbana, podendo abranger áreas que já têm estatutos legais de proteção, nomeadamente áreas 

abrangidas pela Rede Fundamental de Conservação da Natureza (RFCN). Estas últimas regem-se pelo DL 

n.º 142/2008 de 24 de Julho, que estabelece o Regime Jurídico da Conservação da Natureza e da 

Biodiversidade (RJCNB), numa estrutura “vertical” de categorias, em que cada categoria tem o seu próprio 

regime, embora seja frequente a mesma área ser abrangida por mais do que um estatuto legal. Não se 

pretendendo fazer uma análise exaustiva sobre cada um destes regimes, considera-se importante explorar 

alguns aspetos mais relevantes daqueles que se assumem de maior interesse para este estudo, 

nomeadamente o DPH, Rede Natura 2000, REN e RAN. 

 

Figura 11 - Representação das áreas suscetíveis de serem afetas à EEM, em solo urbano e rural, e 
respetivas funções de acordo com a Ficha n.º 29 do DR n.º 9/2009 de 29 de Maio. 

  EE rural 
 

  Espaços 

- Rede Fundamental de Conservação da Natureza (RFCN): 

    - Domínio Público Hídrico (DPH) 

    - Reserva Ecológica Nacional (REN) 

    - Reserva Agrícola Nacional (RAN) 

    - Sistema Nacional de Áreas Classificadas (SNAC) 

           - Rede Nacional de Áreas Protegidas (RNAP) 

           - Rede Natura 2000 

           - Outras áreas classificadas 

- Áreas naturais de risco ou vulneráveis 

- Outras áreas de acordo com os interesses do município 

 

 

 Funções (EE urbana e EE rural) 

- Salvaguarda dos ecossistemas e intensificação dos 

 processos biofísicos 

- Equilíbrio ecológico 

- Protecção, conservação e valorização ambiental,  

paisagística e do património natural 

- Proteção dos valores e recursos naturais, culturais, 

 agrícolas e florestais 

 

EE urbana 
Espaços 

- Espaços verdes de utilização 
coletiva (e.g. jardins públicos, 
parques) 

- Logradouros 

- Outros espaços (públicos ou 
privados) que sejam necessários 
às funções  visadas para a EE 
urbana 

 

 

 

 

Funções 

- Regulação do ciclo hidrológico 

- Regulação bio-climática 

- Melhoria da qualidade do ar 

- Conservação da biodiversidade 

-  Recreio, lazer e estadia 
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3.3 Regimes considerados para a delimitação da EEM  

 O Domínio Público Hídrico diz respeito às águas públicas e obedece à Lei n.º 54/2005 de 15 de 

Novembro
10

. Compreende o domínio público marítimo, o domínio público lacustre e fluvial e o domínio 

público das restantes águas, estando estes sob a tutela do Estado, dos municípios ou das freguesias. 

Abrange as águas, os leitos e margens, zonas adjacentes, zonas de infiltração máxima e zonas protegidas, 

sendo que na sua delimitação é fixada a linha que define os leitos e margens do DPH confinantes com 

terrenos de outra natureza. Neste âmbito, a delimitação do domínio público, tem especial relevância na 

adoção de medidas de proteção contra zonas inundáveis ou ameaçadas pelas cheias. 

 

A Rede Natura 2000 estabelece uma rede ecológica para o espaço comunitário da União Europeia, 

resultante da aplicação das Diretiva n.º 79/409/CEE (Diretiva Aves) com a Diretiva n.º 92/43/CEE do 

Conselho, de 21 de Maio (Diretiva Habitats), transpostas para a lei portuguesa no DL n.º 140/99 de 24 de 

Abril
11

. Sendo o principal instrumento para a conservação da natureza na União Europeia, o seu objetivo é 

assegurar a conservação a longo prazo das espécies e habitas mais ameaçados da Europa, contribuindo 

para travar a perda de biodiversidade. É composta por: 

- Zonas de Proteção Especial (ZPE),  que se destinam essencialmente a garantir a conservação das 

espécies e dos habitats de aves (que se encontram listadas no DL n.º 140/99 de 24 de Abril), bem como de 

espécies de aves migratórias que ocorrem regularmente nesses espaços. 

- Zonas Especiais de Conservação (ZEC), com o objetivo de contribuir para assegurar a biodiversidade, 

através da conservação dos habitats naturais e dos habitats de espécies da flora e da fauna selvagens 

considerados ameaçados (também listados no DL n.º 140/99 de 24 de Abril). 

As áreas da Rede Natura cobrem ao todo cerca de 20% do território continental português
12

 (ver Figura 12). 

Em 2008 foi aprovado um Plano Sectorial da Rede Natura 2000
13

, que define as orientações estratégicas e 

normas programáticas para a gestão do território abrangido por estas áreas, considerando os valores 

naturais que nele ocorrem, com vista a garantir a sua conservação a médio e a longo prazo. Não tendo sido 

feita uma análise profunda a todo o documento, refira-se que neste se identificam os principais fatores de 

ameaça (quer atuais, quer num futuro próximo) à conservação dos valores naturais, orientações de gestão 

para diferentes usos do solo (como por exemplo agrícola e florestal), bem como as orientações de gestão 

específicas para determinados habitats. 

                                                           
10

 Consultada no Portal eletrónio do diário da República em http://dre.pt/pdf1sdip/2005/11/219A00/65206525.PDF, 
no dia 08/08/2012. 
11

 Consultado no portal do Diário da República eletrónico em http://dre.pt/pdf1sdip/1999/04/096A00/21832212.pdf no dia 

05/08/2012. 
12

 Informação retirada do portal da Comissão Europeia  em 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/barometer/docs/n2000.pdf, no dia 17/03/2012. 
13

 Resolução do Conselho de Ministros n.º 115-A/2008. Consultado no portal do Instituto da Conservação da Natureza e 
Biodiversidade em http://portal.icnb.pt/NR/rdonlyres/5D6DBF56-A7B2-41B9-A10E-
8269C7B0548B/0/RCM115A_2008.pdf no dia 17/03/2012. 

http://dre.pt/pdf1sdip/2005/11/219A00/65206525.PDF
http://dre.pt/pdf1sdip/1999/04/096A00/21832212.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/barometer/docs/n2000.pdf
http://portal.icnb.pt/NR/rdonlyres/5D6DBF56-A7B2-41B9-A10E-8269C7B0548B/0/RCM115A_2008.pdf
http://portal.icnb.pt/NR/rdonlyres/5D6DBF56-A7B2-41B9-A10E-8269C7B0548B/0/RCM115A_2008.pdf
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Figura 12 - a) ZPE (amarelo) e ZEC (azul) da Rede Natura 2000
14

. Fonte: ICNF. b) Rede hidrográfica 
principal de Portugal e divisão por bacias hidrográficas. Fonte: SNIRH. 

 

Também a Reserva Agrícola Nacional (RAN) é considerada para integração na EEM. No início dos anos 

60 o sector agrícola ocupava mais de 30% da população ativa do país, embora já se encontrasse em 

decréscimo devido ao êxodo rural (Pardal, 2006). Desde 1975 que a legislação contemplava a necessidade 

de criar políticas que impedissem o desvio dos usos agrícolas nos solos mais férteis, reconhecendo que 

Portugal não tinha mais de12% destes solos disponíveis
15

. A criação de uma reserva que integrasse “os 

solos com maior aptidão para a produção de bens agrícolas indispensáveis ao abastecimento nacional, para 

o pleno desenvolvimento da agricultura e para o equilíbrio e estabilidade das paisagens” viria a ser expressa 

legalmente em 1982
16

, contudo a RAN propriamente dita foi criada em 1989 pelo DL n.º 196/89 de 14 de 

Junho, demarcada com base em características pedológicas (qualidade dos solos), sendo importante para 

que não haja uma “destruição negligente” de solos de boa qualidade. Inicialmente restringia esses solos a 

utilizações estritamente agrícolas num intuito de fomentar esta atividade, sendo alvo de críticas ao longo 

dos anos, entre as quais um regime demasiado restritivo quanto aos usos e construções permitidos nestes 

espaços (Pardal, 2006). O DL n.º 274/92 de 12 de Dezembro veio permitir exceções às explorações 

florestais, agroturismo, turismo rural e campos de golfe. Contudo é o mais recente DL n.º 73/2009 de 31 de 

Março, que está atualmente em vigor, que vem adicionar para além do objetivo primário de proteger os 

solos para o desenvolvimento de atividade agrícola, outros objetivos compatíveis, tais como a contribuição 

para a conetividade e a coerência ecológica da RFCN. Neste sentido, já são admitidos outros fins como 

“instalações de recreio e lazer complementares à atividade agrícola”, e ”instalações desportivas 

                                                           
14

 Em algumas áreas as ZPE sobrepõem às ZEC, pelo que o mapa não representa todas as ZEC.  
15

 DL n.º 356/75, de 8 de Julho. Consultado no portal do Diário da República eletrónico em 
http://www.dre.pt/pdf1s/1975/07/15500/09430944.pdf no dia 17/03/2012. 
16

 Artigo 1º do Decreto-Lei n.º 451/82 de 16 de Novembro, consultado no portal do Diário da República eletrónico em 
http://dre.pt/pdf1sdip/1982/11/26500/38283832.pdf no dia 17/03/2012. 

http://www.dre.pt/pdf1s/1975/07/15500/09430944.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1982/11/26500/38283832.pdf
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especializadas destinadas à prática de golfe declarados de interesse para o turismo pelo Turismo de 

Portugal, desde  que não impliquem alterações irreversíveis na topografia do solo”, e desde que não 

comprometam a capacidade de se poder realizar agricultura nesses solos no futuro
17

. No entanto, tem-se 

verificado que a concentração nas atividades agrícolas tem continuado a decair de ano para ano – 

atualmente menos de 10% da população ativa, num fenómeno de abandono de terras (Cabral, 1993; 

Magalhães, 1994; Pardal, 2006). 

 

A Reserva Ecológica Nacional (REN) foi criada pelo DL n.º 321/83 de 5 de Julho, englobando “todas as 

áreas indispensáveis à estabilidade ecológica do meio e à utilização racional dos recursos naturais, tendo 

em vista o correcto ordenamento do território”, tendo o DL n.º 93/90 de 19 de Março introduzido alguns 

critérios de delimitação. Tal como a RAN, também tem sido alvo de críticas, começando pelos próprios 

critérios de delimitação, apontados como desadequados aos objetivos propostos, mas também pela falta de 

coerência espacial entre as áreas integradas em municípios vizinhos e pelas restrições de gestão 

demasiado fortes (Teles, 2005; Albergaria, 2006; Pardal, 2006; Oliveira, 2006), não sendo total o consenso 

quanto à pertinência ambiental e justificação científica de tais reservas, polemizando este tema. O  DL n.º 

180/2006 de 6 de Setembro veio introduzir usos e ações compatíveis com as suas funções, tendo ainda 

sido feita uma reestruturação profunda do regime no DL n.º 166/2008 de 22 de Agosto, que alterou as 

tipologias de áreas, os critérios de delimitação e introduziu orientações estratégicas, articulando-as com a 

Lei da Água e com a RFCN. Mais recentemente, a Resolução do Conselho de Ministros n.º 81/2012 de 20 

de Setembro de 2012
18

 veio publicar adicionais alterações a este regime, aprovando orientações 

estratégicas nacionais e regionais para a delimitação da REN a nível municipal, de acordo com o previsto 

no anterior DL n.º 166/2008 de 22 de Agosto, as quais identificam novas diretrizes e critérios de delimitação, 

com vista à simplificação e agilização dos procedimentos, em especial nos municípios em que a REN não 

esteja ainda delimitada, ou que esse procedimento esteja a decorrer (e.g. na revisão do PDM). Como 

critérios de delimitação em vigor, incluem-se os apresentados no Quadro 1. Estabelece-se ainda a 

eliminação da autorização quanto a usos e ações considerados compatíveis com a REN no DL n.º 166/2008 

de 22 de Agosto, acentuando-se a responsabilização dos particulares e a prevalência do modelo de controlo 

e fiscalização sucessivos pelas entidades públicas competentes, dos usos e ações efetivamente 

concretizados.  

 

 

 

 

 

                                                           
17

 Alíneas h) e i) do número 1 do Artigo 22º do Decreto-Lei nº 73/2009 de 31 de Março, consultado no portal do 

Ordenamento do Território e do Urbanismo em http://dre.pt/pdf1sdip/2009/03/06300/0198802000.pdf no dia 17/03/2012. 
18

 Consultado no portal online do Diário da República em http://dre.pt/pdf1sdip/2012/10/19200/0550205527.pdf, no 
dia 14/10/2012.  

http://dre.pt/pdf1sdip/2009/03/06300/0198802000.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/10/19200/0550205527.pdf
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Quadro 1 – Tipologias de áreas integradas na REN, segundo o DL n.º 166/2008 de 22 de Agosto. 

Áreas integradas na REN 

Áreas de proteção do litoral 
Áreas relevantes para a 

sustentabilidade do ciclo hidrológico 
terrestre 

Áreas de prevenção de 
riscos naturais 

faixa marítima de proteção costeira; 
praias; barreiras detríticas; tômbolos; 
sapais; ilhéus e rochedos emersos no 
mar; dunas costeiras e dunas fósseis; 

arribas e respetivas faixas de 
proteção; faixa terrestre de proteção 

costeira; águas de transição e 
respetivos leitos; margens e faixas de 

proteção 

cursos de água e respetivos leitos e 
margens; lagoas e lagos e respetivos 
leitos, margens e faixas de proteção; 
albufeiras que contribuam para a 
conectividade e coerência ecológica da 
REN, bem como os respetivos leitos, 
margens e faixas de proteção; áreas 
estratégicas de proteção e recarga de 
aquíferos. 

zonas adjacentes; 
zonas ameaçadas pelo 
mar; zonas ameaçadas 
pelas cheias; áreas de 
elevado risco de 
erosão hídrica do solo; 
áreas de instabilidade 
de vertentes 
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4 O entendimento das EEM à escala municipal 

De seguida é tratado o modo como as EEM estão assentes nos municípios, apresentando as visões das 

Câmaras municipais e a aplicação desta figura em sede de PDM. 

4.1 A aplicação nos Planos Diretores Municipais  

A operacionalização da EEM à escala municipal é seguidamente analisada, em função do seu inserimento 

no Regulamento do respetivo PDM e na carta de EEM. 

4.1.1 Metodologia aplicada 

Uma vez que a obrigação de definir os solos afetos à EEM nos PDM surge no RJIGT a partir de 1999, foi 

feito um levantamento de todos os PDM revistos até Maio de 2012, através do portal eletrónico do Sistema 

Nacional de Informação Territorial (SNIT), consultando as publicações destes planos em vigor. Dentro dessa 

listagem foram consultados os Regulamentos dos PDM em vigor de cada município, tendo sido 

selecionados aqueles que efetivamente incluíam a EEM. 

 

Para cada um dos municípios selecionados, foi recolhida regulamentação referente ao solo afeto à EEM, a 

fim de aferir (a) objetivos, (b) critérios de delimitação, (c) restrições de uso do solo, (d) regime de 

edificabilidade, (e) inserção na programação de execução do PDM, tendo sida agregada em classes, à qual 

se atribuíram frequências. Em paralelo, através dos portais online das próprias Câmaras municipais, foram 

analisadas as respetivas cartas das EEM – disponíveis individualmente ou inseridas nas plantas de 

ordenamento – em formato PDF, em aplicações online de Sistemas de Informação Geográfica ou, em 

ausência de ambos, em formato vetorial no portal online do SNIT. Nos casos de municípios vizinhos 

analisou-se sempre que possível – quando disponíveis as plantas de EEM em detalhe suficiente – a 

continuidade espacial entre as figuras. Sempre que os critérios de delimitação não eram explicitados nos 

Regulamentos ou nas respetivas plantas, procurou-se saber através da consulta do Relatório que 

acompanha o PDM. Foi também feito o levantamento de alguns indicadores de população e território dos 

municípios em estudo, nomeadamente: (a) área total do município (km
2
), (b) densidade populacional (nº 

habitantes/km
2
), e (c) área de solo urbano identificado nos PMOT (km

2
) (Anexo 2), através do portal online 

do Instituto Nacional de Estatística (INE), por consulta de estatísticas territoriais. No final, confrontou-se a 

informação recolhida relativa aos diferentes municípios, tendo sido feitas conclusões acerca do modo como 

foi implementada nos diversos municípios. 

 

4.1.2 PDM aprovados com EEM 

Atualmente quase dois terços dos PDM do Continente encontram-se em revisão (DGOTDU, 2011). Até Maio 

de 2012 foram revistos ou publicados pela primeira vez 63 PDM ao abrigo do RJIGT, sendo que 39 incluem 

a EEM no Regulamento deste plano, tal como constam na Figura 13 e no Anexo 2. Destes, 33 apresentam 

a carta desta figura a acompanhar o PDM (11 individualmente e 21 inserida na carta de ordenamento). 
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Figura 13 – Identificação (a vermelho) dos 39 municípios com Estrutura Ecológica Municipal incluída no 
Regulamento do PDM. 

4.1.3 Resultados 

Os dados analisados relativamente a objetivos explicitados, critérios de delimitação usados, regime de 

edificabilidade, restrições de uso do solo e de construção, inserção na programação de execução do PDM e 

outros aspetos particulares aos municípios são apresentados de seguida. 

 

a) Objetivos da EEM 

Embora a legislação refira que a EEM é composta pela EE urbana em continuidade com a EE rural (definida 

no DR 9/2009 de 29 de Maio), constata-se que muitos dos objetivos apresentados são referidos de forma 

geral, aplicáveis portanto aos solos rural e urbano. Como consta no Quadro 2, a grande maioria dos 

municípios (90%) atribui como primeiro grande objetivo da EEM a proteção e valorização dos recursos 

naturais do concelho e dos sistemas ecológicos, e raramente estes valores são associados a espaços 

concretos, como o faz Elvas ao esclarecer que a albufeira e os sítios do Caia são importantes para a 

conservação de aves aquáticas; Lousã, que visa a conservação da natureza no espaço cultural da Sr.ª da 

Piedade pela sua importância na fertilidade do local, nos benefícios económicos, sociais e culturais 

associados. Refira-se que alguns municípios mencionam poucos objetivos para a EEM ou não referem 

nenhum objetivo associado à EE rural, tais como Arouca, Peso da Régua, Vagos, Mora e Torres Vedras, 

com funções de “equilíbrio do espaço urbano”. 

 

 



41 
 

Quadro 2 - Objetivos atribuídos às Estruturas Ecológicas nos 39 Regulamentos analisados. 

Objetivos visados 

Nº de 
municípios 
que referem 

estas 
componentes 

Para toda a EEM  
Preservação e requalificação da componente ecológica e ambiental 35 
Garantia da continuidade natural e ecológica 16 
Proteção de áreas de risco biofísico 11 
Proteção do ciclo hidrológico e controlo de escoamentos 9 
Valorização do património com interesse cultural,  histórico, paisagístico ou 
arquitetónico 

8 

Proteção (física, visual, sonora) de infraestruturas – património edificado, estradas, 
caminhos de ferro 

6 

Melhoria da qualidade de vida da população 4 
Promoção da produção agrícola ou florestal 3 

Para a EE urbana  
Promoção do recreio, lazer e desporto 20 
Proteção e valorização dos elementos paisagísticos ou enquadramento das áreas 
urbanas na envolvente 

18 

“Melhoria e equilíbrio” ou ”proteção e valorização” do espaço urbano 14 
Melhoria da qualidade ambiental 9 
Criação de medidas de proteção às áreas verdes 3 
Separação dos usos do solo e estruturação do tecido urbano 2 
Conforto bioclimático 2 

 

São frequentes os objetivos de criar um continuum naturale que suporte o equilíbrio ecológico do território 

(41%), proteger as áreas de maior risco biofísico (38%) (nomeadamente os solos com risco de erosão), 

proteger o ciclo hidrológico (23%) e melhorar e equilibrar o espaço urbano (36%). Em Valença e Penafiel a 

preocupação de garantir o continuum naturale incide unicamente sobre os espaços rurais; em Mesão Frio, 

Resende, Santa Marta de Penaguião e Vila Real, este objetivo é expresso unicamente para o solo urbano. 

Na cidade ganham destaque os fins de recreio, lazer e desporto, associados aos espaços verdes urbanos 

de utilização coletiva (51%) (Valença é a única a estender estas funções ao espaço rural), bem como a 

valorização da paisagem que as áreas verdes conferem à cidade e o enquadramento dos núcleos urbanos 

na envolvente (46%). Menos frequentes são os objetivos de promover maior conforto bioclimático nas 

cidades (Vila Franca de Xira e Bragança), definir as separações dos usos do solo e estruturar o tecido 

urbano (Maia e Vale de Cambra). 

 

b1) Critérios de delimitação da EE rural 

Na maioria dos casos é dito que a EE rural “recai sobre determinadas categorias ou subcategorias de 

espaços em solo rural”, e posteriormente discriminadas as categorias ou os espaços incluídos, sendo que 

24 identificam-nos na planta de EEM (Anexo 4). 

A maioria dos critérios prende-se estritamente com as categorias de solo rural e condicionantes nacionais 

que já existem sobre o concelho, tal como disposto no DR n.º 9/2009. Por exemplo, Valença, Lousã, 

Bragança, Tondela e Resende reúnem todas as áreas afetas à REN, à RAN e à Rede Natura 2000, e 

Resende acrescenta também todas as áreas do DPH. Já para Paços de Ferreira, Vila Franca de Xira e 

Penafiel, delimitou-se a EEM independentemente destes regimes, que por vezes coincidiram. Para Elvas e 
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Évora reuniram-se quase todas as categorias de solo rural, à exceção das culturas arvenses de sequeiro, 

tal como mostra a Figura 14. 

 

Figura 14 - Carta síntese da EEM de Elvas. As áreas identificadas a branco (no zoom em cima) e em linha 
(no zoom em baixo) correspondem a culturas arvenses de sequeiro, excluídas da EEM. 
 

Os municípios de Vila Nova de Gaia, Maia, Moita, Lousada e Penafiel apresentam uma carta detalhada e 

com ligações de continuidade entre os espaços de maior valor ecológico, sendo que no caso do primeiro, a 

EEM representa cerca de 38% do território, como consta na Figura 15. 

 

Figura 15 – Planta da EEM de Vila Nova de Gaia: composição e hierarquia, escala 1/25 000. Fonte: 
Estrutura Ecológica Municipal de Vila Nova de Gaia, versão final 1, Município de Vila Nova de Gaia, 2008. 
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Dentro dos 32 municípios que delimitam os espaços incluídos na EE rural, referem-se explicitamente: 

- 81% áreas florestais, dos quais 46% especificam a inclusão de áreas florestais de conservação, 23% de 

montados de azinho ou sobro e 19% de áreas florestais de produção. 

- 69% áreas naturais, tais como praias, sapais, viveiros, salinas, matos, bosques termófilas, galerias 

ripícolas, afloramentos rochosos, zonas de vegetação rasteira e arbustiva e rochedos emersos no mar. 

- 66% linhas de água e respetivas margens, quer em solo rural, quer em solo urbano. Contudo, encontram-

se grandes diferenças nos critérios destes e de outros espaços de proteção ao ciclo hidrológico, como 

zonas inundáveis, albufeiras, zonas de vale, galerias ripícolas, cabeceiras de linhas de água, e planos de 

água artificiais. Por exemplo, Águeda não delimita qualquer recurso hídrico. Lousã inclui linhas de água por 

estas se encontrarem dentro dos limites das áreas afetas à REN, à RAN, ou à Rede Natura 2000, excluindo 

todas as outras. Para além dos rios Tejo e Sorraia, Vila Franca de Xira inclui as linhas de água da REN. 

Ribeira de Pena seleciona as linhas de água principais, dissociando de serem afetas à REN ou não. 

Resende inclui todos os espaços pertencentes ao DPH. Évora e Porto incluem também os aquíferos 

fortemente suscetíveis à poluição. Évora é a única a incluir as zonas de proteção às captações de água 

subterrânea para abastecimento público. Maia é a única a incluir o traçado provável das linhas de água 

ocultas em meio urbano. 

- 50% áreas agrícolas, nos quais se referem alguns aproveitamentos hidroagrícolas (e.g. Vila Franca de Xira 

e Vale de Cambra). Moita é o único concelho a incluir os espaços destinados à agropecuária. 

Alguns municípios incluem também áreas de equipamento de recreio, culto e lazer em meio rural, como 

quintas e parques de merendas (e.g. Valença, Monção, Ribeira de Pena e Vila Nova de Gaia); encostas em 

riscos de erosão e as suas margens de proteção; outras áreas que assegurem a continuidade da rede 

ecológica em meio rural (e.g. Cabeceiras de Basto, Penafiel, Ribeira de Pena e Lousada) (o Porto também 

adota este critério, mas somente em meio urbano
19

); e ainda áreas em recuperação da indústria extrativa 

(e.g. Vila Franca de Xira, Évora e Monção). 

 

Alguns municípios incluem também espaços patrimoniais ou culturais, como ecopistas, percursos 

amigáveis, trilhos, rotas e áreas de interesse cultural, histórico, paisagístico ou arquitetónico, que podem 

estender-se também ao solo urbano (i.e. Valença, Elvas, Vila Viçosa, Évora, Lousã, Monção, Penafiel e 

Tondela), enquanto noutros concelhos não existe qualquer menção a estes espaços. Alguns incluem ainda 

áreas com risco de erosão, escarpas ou áreas de máxima infiltração. 

 

Refira-se que Mora e São João da Madeira, não apresentam qualquer indicação dos espaços incluídos, 

quer em meio urbano, quer em meio rural. 

 

 b2) Critérios de delimitação da EE urbana 

A delimitação da EE urbana considera, em 10 concelhos, não só os espaços verdes urbanos existentes, 

mas também os previstos resultantes de novas intervenções no PDM (a afetar de solo rural para solo 

                                                           
19

 O município do Porto é composto na totalidade por solo urbanizado, pelo que só apresenta EE urbana, segundo 
consta no seu Regulamento do PDM. 
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urbanizável). Constata-se que os municípios mais urbanizados, como Maia, Porto, Moita e Bragança 

alargam mais os critérios de delimitação comparando com os mais rurais, como Valença, Lousã e 

Penedono. A grande maioria delimita os espaços verdes urbanos correspondentes sobretudo a espaços 

verdes públicos de utilização coletiva, como jardins, parques e praças, mas também a áreas verdes 

privadas (e.g. quintas e jardins privados no Porto; terrenos privados pedagogia e lazer, viveiros e agrícolas 

de floricultura na Moita). Alguns incluem áreas com sensibilidade ecológica, conjuntos arbóreos mais 

relevantes (alinhados ou em mancha), prédios e logradouros. Maia inclui também as áreas verdes de 

enquadramento, como espaços canais, espaços com valor paisagístico ou de integração do património, 

separação dos usos de solo e áreas verdes degradadas. 

Alguns municípios, como Moita, Porto e Santa Marta de Penaguião aprofundam os critérios utilizados para a 

delimitação da EE urbana relativamente às áreas de proteção ao ciclo hidrológico ou de proteção às zonas 

declivosas, quantificando a largura dos corredores hídricos e o declive mínimo das escarpas. Por exemplo, 

para delimitar as zonas ameaçadas pelas cheias no Porto, foram incluídas as zonas inundáveis e as áreas 

contíguas à margens dos cursos de água tal como são definidas na Lei n.º54/2005 para o DPH: estas 

estendem-se até à linha alcançada pela maior cheia conhecida; quando esta for desconhecida, é 

considerado o limite de uma faixa de 100 m para cada lado da linha de margem do curso de água. 

 Ligação com outros instrumentos de ordenamento territorial 

Alguns municípios referem algum plano de ordenamento na delimitação da EEM. Tondela e Penafiel 

incluem os Planos de Ordenamento de Albufeiras; Torres Vedras inclui o Plano de Ordenamento da Orla 

Costeira de Alcobaça a Mafra; Portalegre inclui o Plano de Ordenamento do Parque Natural da Serra de 

São Mamede. Vila Franca de Xira identifica na carta de EEM a compatibilização com os espaços 

delimitados da respetiva ERPVA que acompanha o PROT-AML, identificando, entre outros elementos do 

plano, as áreas vitais e os corredores primários e secundários.  

Dado que a grande maioria dos municípios inclui áreas florestais na EEM, procurou-se saber o modo como 

consideram os respetivos Planos Regionais de Ordenamento Florestal (PROF), tendo-se constatado que a 

grande maioria não explicita se esse plano foi integrado ou não. Casos singulares como Vila Real e Santa 

Marta de Penaguião, referem a inclusão do corredor ecológico florestal do PROF do Douro. No entanto, tal 

só é efetivamente confirmado para Vila Real
20

, na planta de ordenamento (ver Figura 16), com a 

identificação dos corredores ecológicos orientadores regionais e da respetiva transposição à escala 

municipal. 

                                                           
20

 Santa Marta de Penaguião não disponibiliza a carta de EEM. 
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Figura 16 - a) Planta de ordenamento de Vila Real, com a delimitação dos espaços abrangidos pelo 
corredor ecológico do PROF do Douro, na zona Oeste (áreas identificadas a verde, à esquerda).    b) Parte 
da carta síntese do PROF do Douro, identificando a zona de Vila Real. Fonte: Autoridade Florestal Nacional. 
 
 

Lousã integra o corredor do PROF do Pinhal Interior Norte diretamente à escala 1:100 000 na carta de 

EEM, não havendo uma delimitação adaptada à escala municipal, como se pode visualizar na Figura 17. 

 

 

Figura 17 - a)  Parte da carta de EEM de Lousã, identificando a verde o Corredor Ecológico PROF-PIN. b) 
Carta síntese do PROF-PIN, identificando a zona da Lousã. Fonte: Autoridade Florestal Nacional.

 

Ribeira de Pena refere que a delimitação dos corredores verdes de conexão entre os sistemas 

naturais mais importantes, teve como referência os corredores ecológicos estabelecidos no PROF do 

Tâmega, o que não pode ser confirmado dado que apenas se identifica a EE urbana na planta de 

ordenamento. 
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A continuidade espacial da EEM entre municípios vizinhos  

Entre os 39 PDM já aprovados com EEM, verifica-se que os seguintes conjuntos de municípios são 

contíguos: 

- Grupo 1: Boticas, Ribeira de Pena, Vila Real, Santa Marta de Penaguião, Peso da Régua e Mesão 

Frio 

- Grupo 2: Vila Nova de Gaia, Porto, Maia, Santo Tirso, Paços de Ferreira, Lousada e Penafiel 

- Grupo 3: Arcos de Valdevez, Monção e Valença 

- Grupo 4: Arouca e Vale de Cambra 

- Grupo 5: Águeda e Tondela 

- Grupo 6: Elvas, Vila Viçosa e Borba 

Analisou-se em maior detalhe as cartas de algumas delas, o que evidenciou algumas descontinuidades 

nos limites administrativos, bem como a variação nos critérios de delimitação. Não foi possível analisar a 

continuidade das figuras para todos os município contíguos, devido à ausência de carta da EE rural, 

mesmo na Planta de Ordenamento (apenas se delimita a EE urbana), ou devido à não disponibilização 

das cartas a uma escala percetível que permitisse diferenciar a EEM dos restantes espaços na Planta de 

Ordenamento (sucedeu-se que por vezes os mapas  à escala 1: 10 000 apenas estavam disponíveis nos 

SIG dos sites da Câmaras Municipais, e estes não se encontravam totalmente funcionais). 

A junção das EE de Penafiel, Lousada e Paços de Ferreira revelou descontinuidades nas fronteiras 

quanto aos espaços florestais – Lousada inclui os de produção, enquanto Penafiel e Paços de Ferreira 

incluem só os de proteção (ver Figura 18). 
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Figura 18 – Plantas de Ordenamento de Paços de Ferreira, Lousada e Penafiel, onde as EEM de 
cada município estão identificadas em tons de verde. 
 

 

Relativamente aos municípios de Águeda e Tondela, os critérios de delimitação foram os mesmos 

para os solos (ver Figura 19): foram somadas as áreas afetas à REN e à RAN. No entanto, enquanto 

Águeda não contempla explicitamente qualquer tipo de área de proteção ao ciclo hidrológico, Tondela 

inclui todas as linhas de água, margens e albufeiras. 
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Figura 19 – Plantas da EEM de Águeda e Tondela. 
 

 

No caso de Elvas (ver Figura 20) constata-se que foram incluídos a maior parte dos espaços 

agrícolas (convencionais, de regadio ou afetos à RAN), dos espaços florestais (de proteção e de 

recuperação) e parte dos agro-silvo-pastoris. Ao passar para Borba constata-se que esta não dá 

continuidade aos espaços florestais de proteção, apesar de serem categorizados de espaços silvo-

pastoris ecologicamente sensíveis (identificados a castanho). Vila Viçosa inclui os espaços florestais 

de proteção (identificados a verde), mas não dá continuidade a muitas áreas silvo-pastoris e agrícolas 

consideradas por Elvas. Por outro lado, Vila Viçosa inclui outros espaços silvo-pastoris (identificados 

a creme com riscas horizontais) e Borba não (identificados a cor-de-laranja), sendo evidentes as 

descontinuidades da EE entre os municípios. 
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Figura 20 - Plantas de Ordenamento de Borba e Vila Viçosa (à esquerda e em baixo, respetivamente) 
e Planta da EEM de Elvas (à direita). 

Em matéria de proteção ao ciclo hidrológico, existem considerações bastante diferentes. Alguns 

municípios, como Torres Vedras, Paços de Ferreira, Pampilhosa da Serra e Lousã, não fazem 

qualquer tipo de referência a nenhum espaço na regulamentação. Elvas e Vila Viçosa adiantam que 

se deve promover o desenvolvimento das galerias ripícolas ao longo das linhas de água. Municípios 

como o Porto, Moita, Maia e Vila Franca de Xira regulamentam as intervenções de construção nos 

espaços naturais de proteção ao ciclo hidrológico, sendo que os três primeiros condicionam as 

intervenções de construção com estudos prévios (de hidrologia, hidrogeologia ou de incidência 

ambiental). O Porto impõe cotas mínimas nos pisos de habitação, seguindo exatamente o disposto na 

Lei n.º 54/2005 no DPH; e em todos os espaços afetos a edificação, só são admitidos pavimentos que 

garantam a permeabilidade do solo, devendo ser munidos dos competentes sistemas de drenagem 

de águas pluviais. Por outro lado, verificou-se haver continuidade na EE de enquadramento da rede 

viária que conecta a extremidade sul da Maia ao norte do Porto. 
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c1) Restrições de uso do solo na EE rural 

A maioria dos 39 municípios não apresenta orientações ou restrições quanto às atividades permitidas, 

medidas de gestão associadas ou regime de edificabilidade na EE rural, como mostra o Anexo 4. 

Entre os 12 municípios que a regulamentam, Tondela, Boticas, Vila Viçosa, Valença, Arcos de 

Valdevez e Pampilhosa da Serra referem algumas orientações para que as atividades humanas não 

comprometam a preservação dos recursos naturais do território e a continuidade dos processos 

ecológicos, mas não adiantam restrições aos usos desses espaços. Por exemplo, em Vila Viçosa as 

áreas de aptidão turística podem desenvolver-se desde que “não comprometam a estrutura ecológica 

municipal”, mas não impõe qualquer restrição à atividade turística. Em Arcos de Valdevez deve ser 

realizada uma análise de riscos naturais nas construções sobre áreas de suscetibilidade 

geomorfológica; e em Pampilhosa da Serra, nos espaços em que há sobreposição destas áreas com 

as UOPG propostas no plano, têm que ser observadas técnicas específicas de enquadramento 

paisagístico e valorização ambiental, que compensem os valores naturais afetados. 

 

Os restantes 6 municípios acrescentam restrições aos usos e ações sobre esses espaços, 

nomeadamente:  

 Alterações na topografia e coberto vegetal que ponham em causa os bens a salvaguardar, à 

exceção da atividade agricultura e florestal em alguns casos; 

 Construção para fins habitacionais, à exceção da construção para o apoio à construção 

agrícola (habitação do agricultor inclusive) em alguns casos; 

 Destruição de árvores, floresta autóctone ou galerias ripícolas; depósito de materiais e 

combustíveis, e licenciamento de atividades industriais extrativas; 

 Elvas restringe as atividades agrícolas, pastoris, florestais e silvo-pastoris intensivas, e a 

impor nas faixas de proteção das albufeiras, zonas de galeria e margens naturais dos cursos 

de água são proibidas todas as ações de natureza industrial urbana ou agrícola que 

influenciem negativamente a qualidade da água. As únicas construções permitidas são as 

que se relacionem diretamente com as atividades de apoio à utilização das albufeiras. 

 

Para além das restrições, são explicitados os usos compatíveis, desde que não afetem os objetivos 

da EE, nomeadamente: 

 Instalação de empreendimentos turísticos em Maia, Vila Nova de Gaia, Ribeira de Pena, 

Borba, Portalegre; 

 Construção de habitações unifamiliares localizados em áreas agrícolas e agro-florestais em 

Vila Nova de Gaia; 

 Instalação de equipamentos de interesse municipal em Ribeira de Pena e em Vila Nova de 

Gaia, sendo que neste último deve ser reconhecido por todas as entidades com jurisdição 

sobre a matéria; 

 Instalação de equipamentos de apoio a atividades culturais e de lazer em Elvas, Portalegre; 

 Produção agrícola e pecuária, em áreas florestais de proteção em Vila Nova de Gaia. 
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Em Vila Real, o regime definido para a EE rural é aplicado para o solo rural inserido no PROF Douro, 

referido anteriormente, designado na Planta de Ordenamento por Montemuro/Alvão-

Marão/Olo/Alturas do Barroso/Gerês e respeita ao troço que cruza o território de Vila Real. Refere-se 

que as ações admitidas na EE rural apenas são licenciadas no corredor ecológico desde que não 

provoquem a sua interrupção ou redução significativa que prejudique os objetivos subjacentes à sua 

delimitação, nomeadamente o de conectar populações de comunidades da fauna e da flora. No 

âmbito do planeamento florestal, as normas a aplicar no interior do corredor são as consideradas 

para as funções de proteção e de conservação, de acordo com o estabelecido neste documento. 

Alguns municípios exigem estudos de incidência ambiental ou planos de pormenor para a aprovação 

de intervenções, tal como Valpaços, Vila Real e Moita. Nesta último, nos espaços  naturais de 

proteção ao ciclo hidrológico afetos aos regime da REN e RAN, só são permitidas intervenções de 

modelação de terreno, plantação de espécies vegetais e construção de percursos pedonais, desde 

que realizadas com base em projeto de arranjos exteriores que garanta a preservação das funções 

ecológicas destes espaços e a sua compatibilização com os usos propostos. Vila Nova de Gaia, 

Cabeceiras de Basto, Vila Real, Mesão Frio e Évora aplicam também um regime de edificabilidade 

para os casos em que se admite a construção em EE rural, o qual se traduz sobretudo na área de 

impermeabilização máxima admitida e na altura máxima das construções e distância mínima dos 

empreendimentos pecuários às outras edificações, quando admitidos. 

 

c2) Restrições de uso do solo na EE urbana 

Ao contrário da EE rural, a maioria dos municípios (30) regulamenta a EE urbana (Anexo 4), 

admitindo a construção de equipamentos de apoio a atividades de recreio, lazer, cultura e desporto – 

nomeadamente espaços desportivos, espaços para a cultura e educação ambiental, unidades de 

restauração e bebidas, esplanadas. Para além deste tipo de construções, alguns permitem a 

instalação de empreendimentos turísticos, áreas de estacionamento, parques infantis, elementos 

escultóricos, elementos relacionados com água, percursos pedonais e ciclovias. 

d) Regime de edificabilidade na EE urbana 

22 dos 39 municípios apresentam um regime de edificabilidade às áreas onde são permitidas 

construções, estabelecendo que estas não podem afetar o equilíbrio ecológico do espaço. As 

edificações são assim condicionadas com limites máximos de área impermeabilizada por parcela de 

espaço verde, sendo menos frequente (10/22) o requisito de Planos de Pormenor ou projetos de 

enquadramento paisagístico ou de garantia da continuidade dos espaços verdes urbanos. Moita é a 

única a identificar as áreas e pontos críticos da EEM, onde deverão ser prioritariamente aplicadas 

medidas para corrigir e gerir situações gravosas em carácter ambiental e paisagístico, estabelecendo 

orientações para intervenção. 
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e) Inserção da EEM na programação e execução do PDM  

Na aprovação de programas anuais de concretização das opções e prioridades de desenvolvimento 

urbanístico dos concelhos para Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (UOPG), muitos 

municípios referem que privilegiam as intenções de proteção e valorização da EEM, sendo que a 

maioria inclui intervenções sobre os espaços afetos à EEM na programação e execução do PDM 

(Anexo 3), sobretudo na criação de novos espaços verdes de utilização coletiva associados a 

unidades de expansão de zonas urbanas ou turísticas. Também são tomadas algumas ações de 

requalificação de linhas de água e áreas adjacentes, sobretudo associadas a requalificações 

urbanísticas de frentes ribeirinhas. Por exemplo, Vila Franca de Xira cria uma UOPG de 

reestruturação de áreas já edificadas ao longo do rio Grande da Pipa, com a relocalizações das 

edificações. 

Na Moita, as UOPG e as Áreas Urbanas de Génese Ilegal deverão considerar as situações críticas 

referidas anteriormente, e tomar medidas para a eliminação ou relocalização das atividades 

incompatíveis, ou à minimização dos seus impactes no caso da sua manutenção. No extremo oposto 

Peso da Régua, que não tem nenhuma ação programada para a melhoria dos espaços da EEM, 

inclui uma UOPG que visa a expansão de uma urbanização sobre uma zona ribeirinha sem fazer 

qualquer menção à EEM, e também não existem restrições de uso ou regime de edificabilidade para 

essas áreas. Valença define uma UOPG que integra uma rede de percursos cicláveis a estabelecer a 

ligação entre meios mais urbanizados e pontos de interesse cultural, atravessando também zonas 

rurais. Também Monção define algumas UOPG que visam recuperar ou valorizar o seu património 

histórico, arqueológico ou cultural. 

 

4.2 A visão das Câmaras Municipais sobre a EEM 

O modo como as Câmaras Municipais perspetivam as EEM é seguidamente analisado, em função 

das respostas a um questionário aplicado às mesmas sobre este tema. 

4.2.1 Metodologia aplicada 

Em Setembro de 2011 foi defendida em França uma tese de doutoramento, da autoria de Laure 

Cormier, sobre o planeamento territorial com Infraestruturas Verdes (Trames Vert) – “Les Trames 

Verts: entre discours et materialites, quelles realites?”. Nesse estudo foram realizados 68 

questionários às Schémas de Cohérence Territoriale (SCot) e às Schéme Directeur (SD) – ambos 

instrumentos municipais de planeamento territorial – a fim de perceber a dimensão da noção de 

Trames Vert à escala intermunicipal, nomeadamente perceber as funções dos espaços naturais, os 

termos utilizados e as orientações e regulamentações postas em prática. 

No sentido de poder fazer uma análise conjunta comparativa entre os resultados obtidos em França e 

em Portugal, foram formulados questionários com a mesma estrutura e conteúdos abordados, para 

aplicar aos 39 municípios com EEM incluídas nos seus PDM (equivalente aos SCot e aos SD em 

França). Em adição, procurou-se perceber quais as principais potencialidades e desafios atribuídos 
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pelos municípios aos seus espaços naturais e o modo como estes perspetivam as EEM como 

instrumento de planeamento territorial no desenvolvimento dos seus concelhos. Deste modo, os 

questionários aplicados possuem questões de escolha múltipla para estabelecer uma comparação 

com os resultados do estudo em França, e questões de resposta aberta específicas ao caso 

português, encontrando-se a sua estrutura e conteúdo no Anexo 5. 

Para a realização dos questionários foram contactados telefonicamente todos os 39 municípios 

listados no capítulo anterior, requerendo aos técnicos membros das equipas de revisão dos PDM a 

colaboração no estudo desta dissertação. Os mesmos foram enviados em formatos de 

preenchimento online e Word editável, entre Fevereiro e Maio de 2012, tendo sido reforçados os 

contactos até 4 vezes por telefone ou por correio eletrónico aos municípios que não responderam. 

Dos 39 municípios contactados, 15 responderam aos questionários, dos quais 9 responderam a todas 

as questões. Dada a pequena representatividade dos municípios que responderam, posteriormente 

não se procedeu ao tratamento estatístico dos dados e comparação com os resultados em França, 

como inicialmente pretendido, onde 68 de 87 haviam respondido. No entanto, da informação obtida 

apresentam-se de seguida os resultados considerados mais importantes, sendo que as sínteses das 

respostas se encontram apresentadas nos Anexos 6, 7 e 8. 

4.2.2 Resultados 

A importância e função dos espaços naturais 

As realidades paisagísticas de cada município definem os espaços naturais considerados como mais 

importantes. Por exemplo, enquanto em Évora e Elvas se destacam os montados de sobro e azinho; 

na Moita e Vila Franca de Xira dá-se muita importância ao Rio Tejo. Transversalmente à realidade de 

paisagem presente, referem-se frequentemente os sítios da Rede Natura 2000, os solos da RAN e 

solos com atividade agrícola, sobretudo por incluírem espaços importantes para a conservação da 

biodiversidade, e reconhecendo também outros benefícios como a beleza da paisagem e a 

importância na regulação do ciclo hidrológico. Por exemplo, Évora refere que a conservação da 

avifauna depende dos sistemas agrícolas de cultura cerealífera, pelo que destaca, juntamente com 

Elvas, as áreas agro-silvo-pastoris na conservação destes ecossistemas, na beleza paisagística e na 

economia local. 

 

Tendo presente a pequena representatividade dos municípios que responderam aos inquéritos em 

Portugal, a comparação com os resultados obtidos em França mostra o acordo da maior importância 

dada às funções ecológicas, mais do que qualquer outra (ver Figura 21). As restantes funções são 

também consideráveis, em especial a económica. De facto, quase todos os municípios (exceto 

Portalegre e Penedono) associam benefícios económicos, sobretudo ao aproveitamento da qualidade 

da paisagem (turismo de natureza) e às atividades agrícolas, mas também à biodiversidade (e.g. 

pesca no Rio Tejo em Vila Franca de Xira) e noutros âmbitos, como a valorização do espaço urbano 

construído em Vila Nova de Gaia, e os que advém das atividades desportivas na Serra da Lousã 

(Anexo 6).  
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Figura 21 – Funções atribuídas às EEM em Portugal (verde) e em França (cinza). Laure Cormier, 
2011: Figura 71, pág. 164. 
 

Propositadamente não foi questionada qualquer relação entre “Estrutura Ecológica - continuum 

naturale”, nem especificado o sentido da função “mobilidade”, no intuito de descobrir como os 

municípios, voluntariamente, relacionavam os conceitos. Obtiveram-se respostas muito diversas, 

sendo que, por um lado, alguns municípios não associaram de todo qualquer relação entre estes 

espaços e algum benefício em termos de mobilidade. Por outro lado, noutros municípios trata-se de 

uma questão muito importante, mas em âmbitos diferentes: enquanto Águeda e Vila Franca de Xira 

focam na continuidade ecológica da EEM a criação de mobilidade entre espécies nos ecossistemas; 

na Maia e Vila Nova de Gaia entendem-se corredores verdes como espaços canais dentro da cidade, 

envolvendo ou não áreas de recreio (e.g. ciclovias e percursos pedonais), que melhoram da 

qualidade da paisagem e contribuem para o controlo do crescimento urbano. Vila Nova de Gaia 

realça os corredores verdes como um fator chave na promoção da mobilidade sustentável da 

população, no uso de transportes não motorizados e no aumento da atividade física associada, 

reconhecendo os benefícios na melhoria da qualidade do ar, na mitigação das alterações climáticas, 

na qualidade da paisagem, na regulação bio-climática da cidade e na regulação do ciclo hidrológico, 

ao poupar solos permeáveis à infiltração. 

Relativamente às funções recreativas, a questão 8 indica que nos espaços onde predominam estas 

funções, são pouco visadas as de regulação da água, do ar e do clima, ao contrário das 

paisagísticas. Moita e Vila Nova de Gaia adicionam outras funções para as suas EEM, para além das 

representadas nos questionários. São estas reforçar a identidade cultural do município, através da 

reabilitação do património estuarino, das embarcações tradicionais e do edificado dos núcleos 

urbanos antigos (na Moita); e criação de um regime de salvaguarda específico para quintas urbanas e 

rurais (em Vila Nova de Gaia). 

Espaços incluídos nas EEM 

Nas EEM incluem-se maioritariamente as áreas agrícolas, florestais, recursos hídricos e espaços 

verdes de utilização coletiva, como se pode observar na Figura 22 (questão 7). Sucede que em todos 

os municípios esses espaços já se encontram abrangidos por outros documentos – sítios da Rede 
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Natura 2000, RAN, REN, Planos de Intervenção em Espaço Rural de Sítios de Importância 

Comunitária, Planos de Bacia Hidrográfica, Planos de Defesa da Floresta Contra Incêndios, e no caso 

dos montados, legislação que estabelece medidas de proteção ao sobreiro e à azinheira, existindo 

uma sobreposição entre a plantas de condicionantes e da EEM, como se pode observar na Figura 22, 

(questão 6). 

 

De que forma estes espaços foram considerados no 
PDM em vigor? 

Em que categorias de solo rural e urbano incide a EEM 
no PDM? 

 

 
Figura 22 – Respostas à questão 6 e 7 dos questionários. 

 

Principais desafios para os espaços naturais 

O principal desafio identificado é manter o bom estado ecológico destas áreas, sobretudo as de maior 

sensibilidade ambiental, e o bom funcionamento dos processos biofísicos associados, sendo que em 

Moita e Vila Nova de Gaia, esta preocupação se estende também aos espaços verdes urbanos. 

Menos reconhecido é o desafio de conter a expansão urbana sobre estas áreas, ou outros que são 

apontados singularmente (e.g. reconhecer a importância dos espaços em causa, perspetivar novos 

valores, mudar mentalidades nas estratégias de desenvolvimento, implementar uma estratégia que 

articule os diferentes sistemas ecológicos) (Anexo 7). 

Motivações e eficácia do PDM na preservação das funções dos espaços naturais 

A maioria dos municípios refere que os seus PDM em vigor são eficazes na preservação dos espaços 

naturais, pelo facto de apresentarem na EEM um regime restritivo quanto à sua ocupação e usos, 

mas que este aspeto já era contemplado no PDM anterior ou noutros instrumentos de planeamento 

territorial. Relativamente aos PDM anteriores, essa preocupação traduz-se em restrições e 

condicionantes às atividades no solo rural (e.g. a proibição da agricultura intensiva), ou na 

identificação dos espaços afetos à REN e à RAN na carta de condicionantes, remetendo para os 

respetivos regimes. Nesta matéria, Vila Nova de Gaia, Maia, Vila Franca de Xira, Mora e São João da 

Madeira mencionam explicitamente que só o fizeram por obrigatoriedade legal. Moita é a única a 

referir que apesar do seu anterior PDM ter muitas lacunas em termos de preservação do solo rural e 

de contenção da expansão urbana, a proteção dessas áreas, antes de ser legal, foi assumidamente 

técnica. 

 

Vila Nova de Gaia, Lousã, Évora, Vagos e Águeda afirmam que só o PDM em vigor com a Estrutura 

Ecológica Municipal veio considerar devidamente estes espaços. Vila Nova de Gaia afirma mesmo 
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que “Apesar do PDM anterior incluir a delimitação das áreas de salvaguarda correspondes à REN, à 

RAN e a áreas de valorização paisagística, a delimitação de áreas não urbanas de transformação 

condicionada, e existir o Plano de Valorização Paisagística da Serra de Negrelos, este era omisso 

relativamente à gestão de todas as áreas integradas em REN e RAN para as quais não existia 

nenhuma estratégia municipal. O PDM em vigor estabelece uma política municipal para todas as 

áreas integradas na Estrutura Ecológica, distinguindo as respetivas vocações e clarificando os usos e 

edificabilidades admitidas em cada uma”. 

 

Vila Franca de Xira e Moita são assim os únicos a crer que os seus PDM são ineficazes na 

preservação das funções dos espaços naturais. No caso do primeiro, apesar de haverem diversos 

instrumentos que expressam a preocupação de preservar essas áreas (PROT de Lisboa e Vale do 

Tejo, plano de ordenamento da reserva natural do estuário do Tejo, planos de bacia hidrográfica, e 

PDM em vigor), existem “escassos recursos de fiscalização” que controlem se o que é imposto nos 

documentos é efetivamente cumprido. No caso da Moita, existe um melhoramento do primeiro para o 

segundo PDM, com o melhoramento  de lacunas na preservação do solo rural e na contenção da 

expansão urbana. Contudo, esta é uma situação que ainda hoje ultrapassa a capacidade do 

município: “Os PDM possuem um campo de ação demasiado limitado face à capacidade de 

intervenção da administração central e, mais gravosamente, face à esfera das empresas públicas ou 

privadas que mantém parcerias com o Estado”. 

O papel da EEM no desenvolvimento dos concelhos 

Para Portalegre, Vagos e Águeda o papel fundamental da EEM é preservar os valores naturais, o 

equilíbrio dos ecossistemas e promover a qualidade ambiental, essencial para a qualidade de vida 

dos cidadãos. Todos os restantes municípios reconhecem que esta constitui um instrumento que 

informa e suporta todo ordenamento dos espaços rurais e urbanos, por forma a garantir uma 

ocupação racional e sustentável do território. Para Portalegre, Lousã, Torres Vedras, Moita e Vagos a 

salvaguarda dos valores naturais é vista como um aspeto essencial mas não é um objetivo final, é 

sim intermédio. O objetivo último é proporcionar qualidade de vida às populações, as quais 

necessitam de um ambiente natural equilibrado. 

4.3 Discussão dos resultados da aplicação das EEM nos PDM e visão das Câmaras 

Municipais 

Em primeiro lugar, as respostas aos questionários anunciam uma visão multifuncional sobre os 

espaços naturais, reconhecendo uma série de aproveitamentos, já explorados ou por desenvolver, 

associadas ao turismo de natureza, recreio e lazer para a população, exploração de recursos naturais 

com valor económico, valorização cultural, entre outros (dos municípios que não apresentaram 

potencialidades ou desafios para os seus espaços naturais, entendeu-se tratar-se de um desinteresse 

na resposta a estas questões, e não por falta de perspetivas nesta matéria). Anuncia-se que a 

importância das funções ecológicas é colocada acima de qualquer outro valor que o espaço natural 

ou seminatural apresente, sendo mostrada uma sensibilidade aos problemas ambientais que os 

ecossistemas enfrentam em relação à ocupação humana. Neste sentido, a EEM é vista como um 
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instrumento de planeamento territorial que deve informar o ordenamento dos espaços rurais e 

urbanos, sendo a “base” do planeamento, por forma a garantir uma ocupação racional e sustentável 

do território. Ao confrontar os desafios apresentados para os espaços naturais, com a 

regulamentação, e com o grau de urbanização e distribuição geográfica dos mesmos, revela-se que 

os municípios mais interiores e rurais preocupam-se mais com a continuidade da exploração 

económica dos recursos naturais, sobretudo com a agricultura. Além disso, têm maior interesse em 

manter os seus valores culturais e criar proximidades entre os espaços de valor cultural, arquitetónico 

e histórico à população. Por outro lado, os mais urbanizados têm maiores preocupações em manter a 

funcionalidade ecológica e ambiental em solo urbano e proporcionar espaços de recreio, lazer e 

desporto para a população. De facto, dentro dos 15 municípios que responderam aos questionários, 

Moita e Vila Nova de Gaia foram os únicos a estender as preocupações de manter a qualidade 

ecológica e ambiental no ambiente urbano. A qualidade da paisagem é uma preocupação que está 

sempre presente, quer em solo urbano, quer em solo rural. Além disso, a resposta à ultima questão 

dos questionários mostrou também que as Câmaras Municipais associam diretamente os espaços 

afetos às EEM com a promoção da qualidade de vida da população, sendo-lhes este um objetivo 

muito importante. De um modo geral, a maioria aprofunda mais a EE urbana do que EE rural, quer na 

delimitação dos espaços, quer na regulamentação e programação de UOPG. 

 

Discutindo a implementação da EE urbana (de modo consensual, inclui os espaços verdes de 

utilização coletiva), esta é associada à promoção da qualidade de vida da população, sobretudo nos 

municípios mais urbanizados, não só pela qualidade ambiental que os espaços proporcionam, mas 

sobretudo por promoverem o lazer, recreio e desporto, e por criarem paisagens mais equilibradas. 

Deste modo, existe já a preocupação de criar parques urbanos, ciclovias e percursos pedonais 

quando se programam novas aquisições de espaço rural para urbanizar, bem como de criar medidas 

para preservar e requalificar corredores ribeirinhos urbanos expressas em UOPG. 

Contudo, do facto de todos os municípios admitirem uma série de construções de equipamentos de 

apoio ao lazer, ao recreio e ao desporto nos espaços verdes urbanos, mas só uma parte restringir a 

área máxima impermeabilizada por área da parcela, e ainda menos se requerer propostas 

pormenorizadas, pode-se deduzir que ao priorizarem nesses espaços as funções sociais, 

paisagísticas e de valorização do património, ainda se carece da devida proteção das funções 

ecológicas, tais como as funções de regulação do ciclo da água, do ar e do clima, e de conservação 

da biodiversidade. Por exemplo, a admitida construção de uma unidade de restauração sobre um 

espaço verde urbano terá impactes semelhantes no ciclo hidrológico (por diminuição da área 

permeável à infiltração) aos de uma construção para habitação, que já não é permitida, caso não seja 

tida em consideração a dimensão da área impermeabilizada, os materiais usados (de preferência 

permeáveis), o devido enquadramento paisagístico e não seja considerada a manutenção da 

conetividade dos espaços verdes. 

Discutindo a implementação da EE rural, por um lado, os critérios de delimitação que alguns 

municípios implementaram (Maia, Vila Nova de Gaia, Moita, Penafiel e Vila Real), aparentemente 
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revertem-se em figuras com corredores verdes que fazem a ligação entre espaços relevantes para o 

equilíbrio ecológico do território, integrando o sistema hídrico e sendo coincidentes ou não com a 

REN e a RAN. A respetiva regulamentação estabelece os usos compatíveis com essas áreas e as 

restrições de ocupação de solo, nomeadamente restrições à urbanização. O discurso de Vila Nova de 

Gaia mostra também que a distinção das respetivas vocações e clarificação dos usos e 

edificabilidades admitidas em cada uma das áreas integradas na EEM, pode melhorar também a 

gestão dos solos afetos à REN e à RAN. Face à discussão anterior acerca das dificuldades em 

delimitar e regulamentar a EE rural, do facto destes municípios serem mais urbanizados, em especial 

os três primeiros, deduz-se que a sua menor área rural venha facilitar a delimitação e regulamentação 

da EE rural. No entanto, pensa-se que a construção de empreendimentos turísticos (no seu sentido 

mais genérico, sem sujeição a mais pormenores nos Regulamentos), apesar de serem admitidos por 

serem considerados como usos compatíveis, na verdade podem contribuir para o contínuo aumento 

da ocupação humana sobre estas áreas e comprometer o continuum naturale de espaços relevantes 

para o equilíbrio ecológico do território. 

 

Por outro lado, a maioria delimita-a reunindo áreas previamente tuteladas pelos regimes da Rede 

Natura 2000, REN, RAN e DPH, sem a adoção de um critério que contemple a criação de corredores 

verdes de ligação entre áreas importantes a conservar, pelo que a EE rural acaba por ser uma 

sobreposição de áreas já regulamentadas em regimes nacionais, e que para além das anteriores 

categorias em que recaem, passam a adquirir mais um estatuto – a de EEM – não adiantando 

qualquer regulamentação, o que na prática faz com que, nestes casos, esta figura nada tenha vindo 

acrescentar ao planeamento do espaço rural. Por outro lado, alguns municípios adotaram como 

critério a união de categorias de solo rural, resultando numa extensa figura que abrange a maior parte 

da área rural, como mostrado para a figura de EEM de Elvas, tornando-se mais difícil regulamentá-la, 

criar medidas de gestão e restrições bem aplicadas aos seus propósitos. Além disso, o caso de Elvas 

mostra que não houve um sentido crítico para as áreas resultantes dos algoritmos de SIG aplicados. 

Em acrescento, ainda que a articulação dos planos supramunicipais, nomeadamente PROF e 

ERPVA, possa ter sido feita sem necessariamente a explicitar no Regulamento do PDM e na planta 

de EEM, crê-se que em poucos municípios esta articulação é feita. Por exemplo, no caso de Lousã, 

uma vez que as áreas do PROF-PIN fazem explicitamente parte da EEM, à escala municipal elas já 

deveriam ser delimitadas de acordo com a realidade do terreno, para permitir uma leitura prática 

desta figura e devida regulamentação, que se verificou não existir. Relativamente às 

descontinuidades encontradas entre cartas de EEM, e em particular as divergências encontradas em 

relação à consideração dos recursos hídricos (também verificados na EE urbana), indicam não só 

uma falta de consenso no modo como as áreas afetas ao DPH devem ser consideradas, como 

também parece existir uma da visão parcelar entre algumas autarquias, com falta de comunicação 

entre elas. 

 

Estas premissas revelam que os municípios se encontram em estágios diversos quanto à sua 

implementação, visível também no Anexo 4 – começando pelos que não a delimitam nem 
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regulamentam; passando pelos que só o fazem para a EE urbana; até ao pequeno grupo de 

municípios que delimita, regulamenta e programa a EEM, não só meio urbano, mas também em meio 

rural. 

 

Algumas Câmaras Municipais haviam já assumido nos questionários a promoção da qualidade de 

vida da população como o objetivo final da EEM, contradizendo a sua visão prévia (ecológica). 

Contudo, face à da forma como esta figura foi inserida nos PDM, na maioria dos casos, o objetivo 

principal de preservar e promover os espaços relevantes para o equilíbrio ecológico do território, 

juntamente com outros objetivos que apontam para uma visão multifuncional desta figura, constitui na 

verdade um discurso e não uma visão posta em prática. Esta está a ser implementada sobretudo 

como um instrumento de promoção da função social dos espaços verdes urbanos, e não de proteção 

das funções ecológicas de todo o território. 

 

Além disso, estas deduções vêm suportar a ideia de que a maioria dos municípios evidencia 

dificuldades em delimitar e em regulamentar a EE rural, expressando-se sobretudo numa deficiente 

análise crítica sobre as áreas que são relevantes para o equilíbrio ecológico do território. Do facto da 

maioria dos municípios que responderam aos questionários estar convencida que o seu anterior PDM 

já era eficaz na salvaguarda das funções dos espaços naturais mais importantes, poderá deduzir-se 

que estas áreas dos regimes supramunicipais só são delimitadas na figura da EEM por respeito à lei, 

ou seja, pelo seguimento do disposto no RJIGT, como é exemplificado na Figura 23. Uma vez que o 

RJIGT menciona regimes legais que devem ser incluídos mas não adianta critérios para a delimitação 

das áreas fundamentais e dos corredores verdes, nem orientações para a sua regulamentação, as 

Câmaras Municipais não sabem como o fazer, abstendo-se. 

 

 
Figura 23 – Relações e confrontos entre as visões enunciadas pelas Câmaras para a EEM e a sua 
implementação em sede de PDM. 
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5 Entre os conceitos e a prática: A visão dos peritos para as Estruturas 
Ecológicas 

A fim de perceber como é que em Portugal as EEM estão a ser perspetivadas pelos peritos das 

diversas matérias envolvidas, apresentam-se de seguida as perspetivas dos  mesmos, 

complementando a visão municipal apresentada no capítulo anterior. 

5.1 Metodologia aplicada 

Metodologicamente, foram selecionados um conjunto de peritos nas matérias (Anexo 9), tendo estes 

sido contactados por correio eletrónico requerendo uma entrevista. Ao todo foram realizadas 15 

entrevistas entre Fevereiro e Abril de 2012, feitas pessoalmente, com uma duração média de 30 

minutos e registadas em áudio, sendo que todos os peritos autorizaram a divulgação dos seus nomes 

e conteúdos das entrevistas. Todas elas seguiram o mesmo guião (Anexo 10), não tendo este sido 

divulgado previamente a nenhum dos entrevistados. Posteriormente, os diálogos foram transcritos na 

integra, sendo feita uma análise de conteúdo categórica temática, segundo a metodologia definida 

por Bardin (2008). Seguindo esta metodologia transversal, recortou-se o conjunto das entrevistas 

através de uma grelha de categorias projetadas sobre os conteúdos abordados, tal como alude o 

Quadro 3, contabilizando-se a frequência dos temas extraídos do conjunto dos discursos 

(considerados dados segmentáveis e comparáveis). 

 

Quadro 3 - Representação da grelha de análise de conteúdo realizada. 

    1º Perito 2º Perito … 15º Perito Nº total de vezes 
de ocorrência 

do tema 

C
a
te

g
o

ri
a

s
 

Objetivos das Estruturas Ecológicas Tema 1 
Tema 2 

… 

    

Espaços a incluir      

Relação com os outros instrumentos de 
planeamento territorial 

     

Potencialidades      

Dificuldades na delimitação e 
regulamentação 

     

Barreiras a superar      

Necessidades de investigação      
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5.2 Resultados 

Os resultados encontram-se apresentados de seguida, sendo que para cada categoria abordada se 

expõe a frequência da menção aos temas pelos entrevistados. 

Objetivos da Estrutura Ecológica Municipal 

 

Relativamente aos objetivos da EEM, tomaram maior importância três questões essenciais, tal como 

se faz ver na Figura 24: 

- Valorizar e preservar os recursos naturais, por fim a garantir o bom funcionamento dos 

ecossistemas. Nestes, a salvaguarda da componente biótica (espécies animais e vegetais, em 

particular as protegidas e a sua biodiversidade) foi bem mais referida do que a salvaguarda de fatores 

biofísicos considerados importantes, nomeadamente os solos, a qualidade da água e a manutenção 

de áreas permeáveis para a infiltração, que contribui para o bom funcionamento do ciclo hidrológico. 

- Manter a continuidade ecológica. Com diferentes formas de referir este propósito (“linhas de 

contínuo”, “ligações”, “vasos condutores”, “redes”, “corredores ecológicos”), a conetividade entre 

espaços foi identificada como fundamental para a mencionada preservação dos recursos naturais, 

pelo que a EEM deve promover a ligação entre os espaços a conservar, garantindo a mobilidade das 

espécies dentro de uma lógica de visão global de preservação. 

- Aproveitar os serviços dos ecossistemas em meio urbano, incorporando-os de uma forma inteligente 

para o bom funcionamento das cidades. Tomando menos importância os serviços de regulação – 

regulação do microclima (através da regulação de temperatura e humidade), melhoria da qualidade 

do ar e prevenção de cheias, proporcionados pela existência de vegetação. Foram mais referidos os 

serviços sociais – criação de zonas de lazer, de recreio e dar à população o contacto com a natureza. 

 

Houve ainda duas referências à garantia da qualidade visual das paisagens, bem como o objetivo de 

constituir um instrumento que sirva de base para todo o desenvolvimento do território. 

“Deveriam consistir como uma base onde toda a atividade pudesse ser programada, ou seja, deveria 

regulamentar o usos do solo, deveria ser a base a partir da qual se poderia fazer a planta de 

ordenamento”. PAP 2 
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Figura 24 – Objetivos mencionados para as EEM. 
 
Alguns peritos comentaram também a escala e responsabilidade da delimitação e regulamentação, 

em opiniões diversas: 

 “Acho que sim [que está bem inserida nos instrumentos de gestão territorial]. Quem tem capacidade 

de mudar os usos do solo são os Planos Municipais de Ordenamento do Território, por isso, há 

escala do município sim.” (PAP 2) 

 

“A EEM não deve ser delimitada ao nível municipal, é uma responsabilidade do nível central. (…) 

devia ser regulamentada ao nível nacional, ao nível do decreto lei, não é ao nível da portaria.”(PAP 1) 

 

“Portugal também é um país muito diferente: um Alentejo que é uma paisagem completamente 

diferente do Oeste, que por sua vez também é completamente diferente de Trás-os-Montes, e estes 

completamente diferentes do Minho. Ás vezes, estarmos a fazer regras nacionais para territórios que 

são povoados de maneira diferente, que têm características muito diferentes… isto dá asneira. 

Portanto se as regras são as mesmas e depois não há capacidade de adaptação…” (PF 1) 

 

Espaços a integrar na Estrutura Ecológica Municipal 

Como espaços a integrar, foram maioritariamente referidos os espaços associados ao ciclo da água 

(ver Figura 25), havendo um maior enfoque nas linhas de água e zonas adjacentes, do que nas zonas 

de recarga dos aquíferos – estas últimas foram mais associadas como um objetivo específico que diz 

respeito à REN. A referência aos espaços verdes urbanos como espaços a incluir na EEM, superou a 

das áreas de elevado valor ecológico, nos quais se inserem os habitats com valor para a 
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biodiversidade. Menos referidas foram as áreas agrícolas, linhas de cumeada, áreas florestais e as 

zonas costeiras. 

“No fundo a EEM reúne as figuras da REN, RAN, DPH e Rede Natura 2000, portanto aquilo que foi 

sendo classificado e legislado em termos de proteção. A EE reúne-as de maneira a manter o 

essencial”. (PAP 1) 

 

 

Figura 25 – Menção aos espaços a integrar nas EEM. 

 

Um perito na área das florestas explorou a importância de incluir espaços da Rede Natura 2000 e do 

regime florestal: 

“Muito importante nas EEM são as áreas especiais de proteção, os habitats da Rede Natura 2000. 

Uma questão que nunca foi muito focada era que as áreas no regime florestal, que já têm um regime 

legal que prevê a boa gestão, não só do solo mas também das formações naturais com interesse 

para a conservação, fossem também incluídas nas EEM: as matas nacionais, as matas comunitárias, 

os perímetros florestais que nalguns casos têm uma boa integração e jogam um papel muito 

importante pelas localizações em que se encontram e pelo tipo de vegetação que lá está, que é muito 

importante para assegurar a EEM”. (PF 1) 

Houve ainda perspetivas de que todo o solo seja permeável e contenha vegetação deve ser, à 

partida, integrado na EEM, em solo rural e urbano (incluindo os logradouros entre as residências), 

numa aplicação flexível, em que as dimensões mínimas das áreas, o tipo de vegetação presente e 

outros aspetos pertinentes sejam fatores considerados para posteriormente se desafetar áreas para 

urbanizar. 
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Potencialidades da Estrutura Ecológica Municipal 

Algumas das respostas nesta matéria verteram-se na comparação da EEM à REN e à RAN, na 

medida que as primeiras vêm superar algumas aspetos negativos apontados para estas reservas 

nacionais, tal mostrado na Figura 26. Por um lado, a criação de continuidades através de redes 

ecológicas vem superar as áreas descontínuas da REN, que terão sido delimitadas sem a 

preocupação de as ligar. Por outro lado, a REN e a RAN são associadas a abordagens demasiado 

restritivas quanto aos usos e práticas de gestão admitidos, pelo que outra vantagem das EEM é 

considerarem a multifuncionalidade dos solos, compatibilizando diferentes usos para as áreas 

integradas, desde que estes não comprometam as funções ecológicas que estão na base da sua 

delimitação. Mais concretamente, a vantagem das EEM ao integrar não só áreas para a proteção da 

natureza, mas também áreas de recreio e lazer para a população, pode constituir uma forma 

“inteligente” de tirar partido, à escala municipal, dos objetivos nacionais da REN e da RAN pré-

existentes, convertendo áreas de interesse nacional mas que até à data estão subaproveitadas pelos 

municípios, em áreas que também tenham proveito (mais específico) para os mesmos, sem 

prejudicar as funções supramunicipais (PA). 

 

Figura 26 – Potencialidades apontadas para a EEM. 

 

Houve também a referência à EEM como “uma boa oportunidade para o planeamento estratégico”, ao 

invés de apenas restritivo como o historial de REN e RAN tem evidenciado. Deste modo, permitem 

que os municípios tenham diferentes opções de uso e gestão sobre a mesma área, que podem ser 

tomadas de acordo com as circunstâncias que estes enfrentam (PAP 2). Por exemplo, um espaço 

com um fim idealmente agrícola, num período em que essa atividade esteja comprometida (e.g. por 

razões de ordem económica) e se prevê que essa situação se mantenha a médio-longo prazo, pode 

passar a ser jardim, proporcionando um espaço de lazer e recreio; ou passar a ser campo de golfe 

(integrando-se num plano estratégico de turismo). Referiu-se o aproveitamento dos espaços da EE 
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para apoiar o turismo de natureza, como por exemplo os parques naturais e o proveito económico 

associado: 

“Temos bons parques naturais, temos muitos recursos e cada vez mais turistas nos visitam por causa 

dos recursos naturais, desde o bird watching que se tem vindo a falar cada vez mais, o turismo de 

golfe e turismo náutico. O turismo de natureza tem cada vez mais importância. Do ponto de vista 

económico esses turistas vão utilizar transportes no nosso país, vão consumir refeições, vão ficar cá 

hospedados, vão ter um guia turístico, vão pagar entradas em museus ou nesses parques. Portanto 

geram também algum retorno”. (PRT 2) 

Referiu-se também a EEM como o instrumento que vem garantir a articulação entre a escala regional 

e municipal, em que a primeira é elaborada ao nível mais genérico através de diretrizes estabelecidas 

nas ERPVA (sobretudo com corredores e áreas fundamentais) e a operacionalização dessa rede, que 

é estabelecida ao nível local. Por outro lado, outra perspetiva alargou o potencial da EE como um 

instrumento que pode ser usado em todas as escalas, desde local (ao nível do plano de pormenor), 

até à nacional e supra nacional, fazendo a ligação com Espanha (PAP 1). Houve ainda a referência à 

EEM como uma “restrição”, “condicionante” ou “limitação” ao sistema viário (PTM 1, PTM 2), embora 

fosse reconhecida a EEM como proteção a outras infraestruturas urbanas (e.g. escolas e hospitais) 

dos impactes do tráfego da cidade, nomeadamente o ruído (PMT 1). 

A presente crise do mercado imobiliário foi também levantada como um desafio para os próximos 

tempos (2/15), na medida que na esmagadora maioria dos municípios a única forma de contrariar o 

interesse em construir é presenciando uma situação económica desfavorável à construção, como 

atualmente se verifica. 

Dificuldades na delimitação e regulamentação da EEM 

Alguns peritos apontam dificuldades para delimitar as EEM, dos quais a razão-chave segundo a 

grande maioria, consiste na falta de aplicação do conhecimento científico sobre as matérias que 

estão na base dos critérios de delimitação das EEM, da comunidade científica para quem tem o papel 

de as delimitar, ou seja, para os técnicos das Autarquias (ver Figura 27). Atualmente estes não só 

não têm o conhecimento científico, como também não possuem conhecimentos de ordenamento, 

planeamento e urbanismo suficientes para delimitar e regulamentar as EEM. Por outro lado, os 

peritos referem a falta de tempo e de recursos financeiros para investir na melhoria das capacidades 

técnicas, sendo que muitas propostas de EEM são encomendadas a equipas externas de 

especialistas. Nos gabinetes externos, por sua vez é referido não só a falta de conhecimento prático 

do terreno, como também os curtos prazos de tempo que estes têm para elaborar as propostas, 

comprometendo a qualidade do estudo em termos de aderência à realidade local. 

 

A grande maioria (5/6) defende que o mesmo problema já advém da altura em que foi delimitada a 

REN e acredita que ao nível das Autarquias a resolução do problema não está para breve, pelo 

contrário, há um longo caminho a percorrer, incluindo aumentar o emprego qualificado e mudar o 

sistema de trabalho dos técnicos. Distanciando do bom ou mau funcionamento das Autarquias e o 
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modo como isso afeta a gestão do seus próprios municípios, são referidas algumas propostas para as 

equipas que trabalham com a EEM: 

- A formação de equipas mistas (técnicos das câmaras que conheçam o terreno, juntamente com 

especialistas externos com conhecimento científico), bem como a existência de profissionais que 

saibam integrar as várias disciplinas (PF 1, PPOT 2); 

- A divulgação de casos exemplares e promoção do debate (PPOT 1, PAP 2); 

- A formação para ser criativo, que começa logo nas universidades, em paralelo com a formação para 

as ciências exatas (PRT 1). 

Contudo, refere-se que esta situação não é geral para todo o país e que o conhecimento do pessoal 

técnico tem vindo a melhorar, havendo Autarquias mais preparadas (porque historicamente já têm 

mais projetos e estudos realizados) e outras menos (nomeadamente nas zonas mais rurais). Como 

um “bom exemplo”, refere-se Cascais, que tem investido na contratação de capacidade científica e 

técnica e no levantamentos de dados; e Castro Verde, que investiu na capacidade técnica e nas 

parcerias entre Câmara-ONG-ICNB, gerando capacidade de intervenção (PA). 

 

Figura 27 -  Dificuldades referidas para a delimitação e regulamentação da EEM. 

Segundo uma opinião singular, sequer se deveria atribuir a responsabilidade de delimitar a EEM às 

Autarquias, mas sim à administração central, não porque estas não tenham de todo a capacidade de 
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o fazer, mas porque são influenciadas pelos interesses do mercado imobiliário, favorecendo a 

construção: 

“A EE não deve ser delimitada ao nível municipal, é uma responsabilidade do nível central. Os 

municípios são sustentados essencialmente pelas licenças ligadas ao imobiliário, pelas taxas (IMI, 

IMT, licenças de construção, etc.). Portanto o interesse das Autarquias é sempre contaminado por 

essa circunstância, isso significa que as Autarquias têm todo o interesse a que se construa”. (PAP 1) 

Para além da falta de capacidade técnica nas Autarquias, são referidas incoerências nos próprios 

conceitos associados à EEM. Por um lado, alguns inquiridos são de opinião que a própria legislação 

não esclarece devidamente o conceito de estrutura ecológica, os critérios de delimitação e que 

carece de regulamentação. Por outro lado, existe falta de consenso nos próprios conceitos das 

ERPVA, sob as quais as EEM se devem orientar, o que conduz logo à partida que os municípios das 

diferentes regiões também usem conceitos diferentes. 

Igualmente referidas são as dificuldade em articular EEM com os outros instrumentos nacionais, 

regionais e setoriais, nomeadamente as diretrizes regionais estabelecidas no PROT (concretamente 

com a ERPVA), REN, RAN, Rede Natura 2000 e Planos de Bacia Hidrográfica. 

“A proliferação de figuras de ordenamento cria confusão, cria uma selva concetual e dificuldades 

práticas, e portanto é preciso fazer um grande esforço no sentido de clarificar a relação entre REN-

EEM: o que é relevante para uma e o que é relevante para outra, e definir critérios para a 

classificação dessas estruturas.” (PPOT 1) 

“Pior ainda é a não integração das propostas municipais e tem que se criar um instrumento fundo que 

permita ligar as questões a nível municipal, regional e nacional. A visão das EEM não pode deixar de 

ser entendida no conjunto de um território com continuidades – porque estar a fazer estruturas 

bonitas e fantásticas num município que depois não tem continuidade com o objetivo que lhe é 

próximo, não faz grande sentido, é simplesmente mais uma vontade isolada no território. A natureza 

tem de ser ligada.” (PF 2) 

“Se formos olhar para as estruturas da rede de conservação propostas no âmbito dos planos 

regionais de ordenamento do território, vemos que provavelmente os conceitos que estão por detrás 

dessas estruturas têm pouco a ver com as propostas que estão a orientar as EEM.” (PF 2) 

É também apontada uma insuficiente formação científica ao nível universitário, para formar 

profissionais capacitados (técnicos das câmaras e especialistas) de integrar matérias consideradas 

como essenciais para a delimitação da EEM, nomeadamente conhecimentos de ecologia em 

arquitetura paisagista. Refere-se ainda que existem áreas científicas de enorme importância para a 

delimitação e gestão da EEM – nomeadamente as áreas da pedologia e da fitossociologia – em que o 

conhecimento está muito fechado, isto é, os especialistas destas áreas não têm passado os seus 

conhecimentos a outros profissionais, formando mais especialistas. 
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Barreiras a superar na operacionalização 

Para além da questão da falta de capacidade das Autarquias para delimitar e regulamentar as EEM, 

falada anteriormente, foram referidos uma série obstáculos a ultrapassar para o sucesso da 

implementação de EEM, tal como ilustra a Figura 28: 

 

Figura 28 – Barreiras atuais a superar para a implementação das EEM, segundo as opiniões dos peritos. 
 

 

Por um lado, a falta de visão global do território, ao não serem considerados os processos ecológicos 

para lá das fronteiras administrativas, cria disparidades nos critérios de delimitação entre municípios 

vizinhos, quebrando o contínuo da EEM, pondo em causa a eficácia dos objetivos, como por exemplo 

os de conservação da natureza. Mais uma vez, este problema é associado à experiência com a 

delimitação da REN (e.g. discrepância nos critérios de delimitação adotados para os municípios de 

Setúbal e Sesimbra). 

Por outro lado, os peritos referiram a pouca percentagem de solo público, o que exige negociações 

com os proprietários privados e as comunidades locais e dificulta as ações de conservação. Por sua 

vez não estão definidas as medidas compensatórias aos proprietários que tenham os seus terrenos 

afetos à EEM, dificultando as negociações com os proprietários privados. Nesta sequência associa-se 
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a falta de verbas da administração central e local para investir em capacidades técnicas e comprar 

solos privados, não sendo perspetivadas melhoras no contexto da atual crise económica. No entanto, 

foi reconhecido que nos últimos anos alguns municípios têm feito um esforço para adquirir terrenos 

em preocupações com a sua gestão, como é o caso de Seia. 

Também foi defendida pelos peritos a necessidade de regulamentar a EE ao nível nacional, pelo facto 

da legislação apenas se restringir aos grandes objetivos da EEM e não se perceber em que consiste 

concretamente esta figura e quais os critérios de delimitação. Face às influências do mercado 

imobiliário sobre as Autarquias e a falta de capacidade técnica, foi defendida ainda a necessidade de 

inverter a responsabilidade de delimitação e regulamentação da EE para a administração central 

(portanto ao nível nacional) e não às Autarquias. Existe também a necessidade de flexibilizar alguns 

critérios de delimitação e regras de gestão destas áreas, segundo o historial nacional de abordagem 

dogmática (demasiado restritiva) do ordenamento território por quem tem essa responsabilidade. 

Para além destas barreiras, outros aspetos singulares são apontados: 

- Por outro lado, não se pode flexibilizar demasiado essas regras, para evitar a situações de 

corrupção e “pequenos favores” (não foram dados exemplos sobre este assunto) (PECN 1); 

- A falta de informação da população acerca dos seus direitos através da participação pública – como 

podem contribuir de uma forma ativa nas fases de planeamento e gestão da EE (PAP 2); 

- Dificuldade em trabalhar com instrumentos estratégicos, correndo o risco de não os saber interpretar 

para trabalhar sobre eles, dado o historial de documentos normativos aplicados em Portugal até 

então (PAP 2); 

- Os fundamentos teóricos de Ecologia da Paisagem são ainda pouco postos em prática no 

desenvolvimento de instrumentos de gestão territorial municipal (PAP 2); 

- Os instrumentos de ordenamento do território em Portugal têm ignorado muitas vezes a componente 

hídrica, e em particular a das águas subterrâneas (PH); 

- A articulação EE-PDM-paisagem deverá ser feita de uma forma integrada e não em separado como 

se tem feito: EE-PDM paralelo a EE-paisagem (PPOT 2); 

- A Carta de Ocupação do Solo (COS) acabada em 2007 não estar gratuitamente disponível ao 

público na sua totalidade (apenas estão os níveis 1 e 2, quando existem 5 níveis), o que vem dificultar 

o acesso a informação relevante para estudos em que é necessário fazer levantamentos da 

vegetação natural e seminatural importante (PAP 1); 

- A EEM tem de ser perspetivada pensando na necessidade de integração da lógica natural do 

território, de acordo com as suas restrições, e não por se tratar de uma obrigação legal, como é vista 

por muitos municípios (PRT 1); 
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Associada à EEM encontra-se ainda a preocupação relativa ao historial de incêndios em Portugal e à 

gestão das áreas de risco, sendo que a própria cobertura arbórea que tem sido promovida em 

Portugal, com plantações de pinheiro e de eucalipto “põem o país a arder todos os anos” (PAP 1). 

 

Necessidades de investigação 

Relativamente às áreas que merecem mais investigação, foram referidos (ver Figura 29): 

- O domínio da água subterrânea – caudais de nascente, interface água subterrânea/superficial, 

bioindicadores para a qualidade da água e para a qualidade ecológica; 

- Os habitats e as dinâmicas de populações de uma forma mais detalhada. No entanto, a Rede 

Natura 2000 foi referida como um “grande salto qualitativo” no que diz respeito ao conhecimento do 

território, permitindo evidenciar e conhecer de uma forma mais detalhada a distribuição dos valores 

relevantes desde a escala europeia até à regional; 

- A psicologia ambiental, nomeadamente o efeito dos espaços verdes urbanos vs ”áreas cinzentas” e 

do ruído no bem-estar das pessoas. 

 

Figura 29 – Domínios a investigar, segundo as opiniões dos peritos. 

 
Individualmente também foi referido que se deveriam investigar mais as alterações climáticas e o 

papel da EEM na adaptação às alterações; o mapeamento dos serviços dos ecossistemas; na área 

da economia, estudar a relação entre a existência de vegetação e a valorização imobiliária dos 

edifícios que lhe estão adjacentes. 
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Relação entre a REN e EEM 

Apesar das entrevistas se focarem nas matérias que dizem respeito à EEM, esta foi frequentemente 

comparada à REN. Para além da associação entre estas duas figuras no que respeita a 

potencialidades da EEM, dificuldades e barreiras para a sua implementação, surgiram comparações 

em relação à própria articulação de objetivos, sob a forma de opiniões distintas. Por um lado, é 

defendido que estas têm objetivos distintos, como por exemplo: 

“Basicamente a REN é uma legislação que protege áreas de risco, agora são perspetivas diferentes. 

A comparação não é comparável, as servidões de uso público são uma coisa, a EEM é outra”. PAP 2 

 

“As lógicas da REN, da RAN e da Rede Natura 2000 são lógicas distintas da estrutura verde 

municipal (…) A REN tem mais como objetivo a preservação dos serviços dos ecossistemas, e não a 

própria preservação dos ecossistemas.” (PECN 2) 

 

Por outro lado, é defendido que os objetivos da EEM se sobrepõem à REN, e como tal também as 

áreas a incluir: 

 “A REN é a que se aproximará mais da EEM. Aliás, quando a segunda apareceu eu achei que a 

primeira já não era necessária, portante acho que há uma sobreposição, (…) a EEM deveria ter as 

funções que a REN tem.” (PRT 1) 

 

“O que eu vejo da EEM é uma extensão da REN (…) que tem os objetivos mais semelhantes aos da 

EEM. (…) Apesar do upgrade, consegue-se aproximar do que é a EEM. Todos os espaços que são 

classificados como REN serão EEM, mas alguns espaços que não seriam classificados como REN 

também serão EEM: é uma extensão.” (PECN 1) 
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6 Discussão dos resultados 

Até ao presente capítulo, foram já analisados, confrontados e discutidos os resultados dos discursos 

das Câmaras Municipais em relação à EEM e a sua implementação pelas mesmas (Cap.4.3). Em 

adição, o capítulo anterior veio acrescentar uma segunda perspetiva sobre esta figura – a dos peritos. 

Deste modo, o presente capítulo confronta esta segunda perspetiva dos peritos com os resultados 

antes apurados, discutindo-os de forma integrada. 

Da teoria dos peritos à prática municipal – realidades distintas 

Em primeiro lugar, o discurso dos peritos mostra não existir uma visão única sobre o conceito de 

Estrutura Ecológica como instrumento de planeamento territorial, nos espaços que deve integrar, na 

articulação com os regimes legais que já existem e na responsabilidade em que deveria recair a 

delimitação e regulamentação. Numa primeira abordagem aos seus objetivos, predomina uma visão 

ecológica – a de manter o continuum naturale entre os espaços relevantes para o equilíbrio ecológico 

do território e proteger a biodiversidade. Alguns focam este objetivo nas áreas rurais, realçando a 

importância da integrar espaços florestais, sítios da Rede Natura 2000 e alguns espaços agrícolas 

como áreas de elevado valor ecológico. Outros justificam a Estrutura Ecológica sobretudo nas 

cidades, onde existe a preocupação de conceber cidades menos artificializadas e de assegurar o 

bom funcionamento dos serviços dos ecossistemas, mas também de aproximar a população da 

natureza, através de zonas de recreio, lazer e desporto (visão social) e criar paisagens equilibradas. 

Além disso, existe também a ideia de que os espaços verdes urbanos não são acautelados por 

regimes legais, para além de eventualmente serem pela REN, ao contrário dos espaços rurais, onde 

já existe uma sobreposição de tutelas de REN, RAN, Rede Natura 2000 e DPH. 

Porém, enquanto os peritos estão mais preocupados com as funções e com os serviços de 

ecossistema que as EEM podem providenciar, na prática a maioria dos municípios não vê funções 

neste instrumento, mas sim como mais uma condicionante, e por isso também não as conseguem 

valorizar. Por isso, das potencialidades da EEM realçadas pelos peritos, na grande maioria dos 

casos, quando transpostas para a prática do ordenamento e planeamento territorial, resumem-se à 

inclusão e regulamentação das áreas de recreio e lazer, estando as outras mais aquém da prática 

municipal. 

Visão dos peritos – respostas às práticas encontradas nos PDM 

Por outro lado, parte das deduções retiradas quanto às dificuldades dos municípios em implementar 

as EEM, sobretudo a rural, vêm corroborar algumas das visões dos peritos, que por sua vez 

aprofundam os porquês destas questões. 

É sugerido existir uma teia de barreiras para implementar a EEM, desde a sua delimitação e 

regulamentação, até às efetivas ações de gestão no território. Articulando os principais motivos 

expostos, o ponto de partida começa na falta de clareza no modo como as EEM são introduzidas na 
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lei, nomeadamente na definição do conceito, na abertura dos critérios de delimitação e na ausência 

de orientações para a regulamentação. 

 

Este facto antecede o problema principal da problemática, que é a falta de capacidade técnica das 

Autarquias para aplicar os conhecimentos científicos que estão na base da delimitação, não havendo 

também recursos financeiros suficientes para investir em tais capacidades. Mesmo recorrendo a 

especialistas (gabinetes externos) para a sua delimitação, o próprio conhecimento disponível em 

disciplinas muito importantes para avaliar a sensibilidade física e ecológica do solo é limitado – a 

Carta de Ocupação do Solo de 2007 não está disponível ao público na sua totalidade, existem 

poucos profissionais com conhecimentos de fitossociologia e pedologia (ou eventualmente os que 

existem não são chamados a integrar nas equipas), e os conhecimentos de ecologia da paisagem 

são pouco aplicados –, para além dos estudos, sobretudo por equipas exteriores, serem realizados 

sem que seja garantido o reconhecimento prático do terreno em causa. 

 

Acrescem uma série de questões, das quais se destacam, em primeiro lugar, a dificuldade em 

relacionar a EEM com os regimes legais que já existem, nomeadamente  a REN, RAN, Plano Setorial 

da Rede Natura 2000, DPH e Planos de Bacia Hidrográfica, ERPVA e PROF. Sendo a EEM mais um 

instrumento que vem afetar este conjunto de espaços, pode ser confuso situar o seu papel, acabando 

por fazer um “somatório espacial” de todos os regimes. Entre estes regimes, surge a necessidade de 

esclarecer a articulação com a REN e o com o DPH, sendo que dos peritos sobressai também uma 

clara associação entre a EEM e a REN. Contudo, a observação do PPOT 1 acerca da necessidade 

de clarificar estas duas figuras (transcrita em “Dificuldades na delimitação e regulamentação da 

EEM”) é visível até na falta de consenso acerca destas duas figuras por parte dos peritos. Deste 

modo, crê-se que a existência de diversos regimes vem dificultar a decisão quanto ao modo como 

devem ser consideradas na EEM as áreas que já se encontram ao abrigo de outros regimes legais. 

As discrepâncias encontradas nos critérios de delimitação, sobretudo nos recursos hídricos e também 

nas áreas agrícolas e florestais, vêm corroborar a teoria da falta de visão global para os processos 

biofísicos, que comprometem a continuidade supra municipal dos espaços delimitados. Por último, a 

maior parte do solo rural é propriedade de privados, e em muitos casos não tem interesse em gastar 

os seus recursos financeiros quando não conseguem equacionar benefícios próprios, mas só os que 

se distribuem pela comunidade (e.g. limpeza dos matos para prevenção de incêndios florestais). Tal 

como defendido pelos peritos, pensa-se que a aplicação das medidas de gestão em algumas áreas 

afetas à EEM seria mais facilmente cumprida se tais áreas fossem apropriadas pelo Estado. Desta 

forma, o facto deste também não possuir recursos financeiros suficientes para a compra de terrenos, 

nem se prevê que tenha nos próximos tempos, vem reforçar a necessidade de criar formas eficazes 

de promover o interesse dos proprietários privados em colaborar na gestão da EEM. 
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A dificuldade de regulamentar pode também estar associada ao facto de não conseguirem 

percecionar os serviços dos ecossistemas, e assim também os benefícios que podem advir para os 

próprios. Esta falta de entendimento dificulta a definição de objetivos para a EEM e a sua 

regulamentação. 

Muito embora nenhum dos domínios a investigar tenha sido apontado como barreira à implementação 

da EEM, entende-se que os que dizem respeito à dinâmica de populações animais e vegetais e à 

água subterrânea facilitariam a delimitação das áreas “núcleo” mais sensíveis ecologicamente e a 

delimitação das áreas mais importantes para o bom funcionamento do ciclo da água e prevenção de 

cheias, traduzindo-se em EEM mais eficazes na conservação da biodiversidade e no bom 

funcionamento dos ecossistemas em geral. Por outro lado, conhecer melhor o papel que algumas 

áreas naturais e seminaturais teriam como adaptação às alterações climáticas (e.g. o papel 

efetivamente funcional dos corredores verdes na migração de espécies) seria também uma mais valia 

para desenhar uma EEM mais estratégica. 

 

Por fim, da singular observação feita pelo município da Moita quanto às intervenções 

(empreendimentos) público-privadas do Estado o os seus impactes sobre os sistemas ecológicos, 

crê-se que este assunto merece ser debatido. Até que ponto os objetivos aqui discutidos não estão só 

dependentes da vontade dos municípios. Até que ponto o “esforço” de fazer cumprir as aptidões e 

capacidades dos solos nas estratégias de desenvolvimento municipal, visando um desenvolvimento 

sustentável em equilíbrio com os recursos naturais, é comprometido por empreendimentos em prol de 

um interesse maior.  
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7 Conclusão 

A implementação das IV como um instrumento de planeamento territorial pode contribuir para 

informar e suportar um desenvolvimento sustentável das atividades humanas, em equilíbrio com os 

ecossistemas e com as necessidades das populações. Da análise efetuada nesta dissertação pode-

se concluir que a integração da EEM no RJIGT constitui um marco fundamental para a prática do 

planeamento em Portugal, em linha com melhores conhecimentos e prática internacional existente. 

Assim, e apesar de se evidenciar também nesta análise uma aplicação à escala municipal, tanto 

aquém do espirito do artigo 14º do RJIGT, como das visões dos peritos, considera-se que as EEM 

têm potencial para dar um novo rumo, mais estratégico, ao planeamento territorial português e 

contribuir para que o país possa melhorar a sua resposta às procuras de uma ocupação territorial 

mais sustentável. O novo ímpeto para a implementação das EEM em Portugal poderá eventualmente 

advir das orientações que venham a constar da estratégia europeia de Infraestruturas Verdes que 

aguarda publicação.  

Há assim espaço para atuação a vários níveis, tal como ficou patente tanto no discurso do peritos, 

como das Câmaras Municipais. Como ponto de partida, considera-se que requer (a) o 

reconhecimento da importância do instrumento em si por parte dos responsáveis pela sua 

implementação, (b) uma discussão dos espaços que deve contemplar, (c) o desenvolvimento de um 

modelo de gestão integrado para a EEM, que requer para além da regulamentação legal, 

governança, participação pública e recursos financeiros. 

Mas ao contrário dos países nórdicos da Europa, Portugal não possui um Governo ativamente 

envolvido na implementação de IV (Roe & Llausàs, 2012), tem um historial de planeamento territorial 

estratégico mais recente, tendo-se baseado tradicionalmente mais nos instrumentos normativos (PAP 

2). Deste modo, pensa-se que perante a grande variedade de paisagens que Portugal apresenta 

(Abreu, Correia, & Oliveira, 2001), o facto da responsabilidade em delimitar e regulamentar a EEM 

caber totalmente aos municípios, confere-lhes, por um lado, adaptabilidade de aplicação conforme os 

diferentes contextos territoriais. Um aprofundamento dos critérios à escala nacional poderia não se 

adequar na passagem para a escala municipal, revertendo-se na perda da tão importante essência 

estratégica deste instrumento. Por outro lado, esta dissertação veio concluir que as Câmaras 

Municipais encontram-se em patamares muito distintos para a aplicação deste conceito: 

Existe já uma tendência de dinamização positiva na integração deste conceito em Portugal, sobretudo 

à escala urbana, pois a maioria dos municípios delimitou e Regulamentou já nos PDM de 1ª geração 

uma figura que vem salvaguardar os espaços verdes urbanos existentes (sobretudo condicionando os 

usos permitidos, restringindo a urbanização), criar de espaços de recreio, lazer e desporto para a 

população, e requalificar elementos naturais na paisagem urbana, sobretudo as linhas de água. Esta 

implementação vem potenciar a qualidade ambiental e ecológica nas cidades, e promover melhores 

condições de “vivência” dentro das cidades, sobretudo as associadas aos benefícios sociais dos 

espaços afetos à EEM, em prol da qualidade de vida das populações. Além disso, alguns municípios 
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já implementaram uma EEM que prioriza a criação de continuidades naturais em solo urbano e rural, 

regulamentando-a para um correto desenvolvimento das atividades humanas em acordo com as 

capacidades dos sistemas naturais, e programando ações que vêm requalificar os espaços naturais.  

Contudo, na maioria dos casos, o conceito está longe de ser posto em prática na íntegra, 

privilegiando-se sobretudo a função social dos espaços verdes urbanos, e tendo sérias dificuldades 

em transpor o conceito nos espaços rurais – existem dificuldades na sua delimitação e 

regulamentação. Na verdade, segue-se a tendência histórica desde os tempos de Olmsted, de uma 

maior preocupação em integrar os espaços verdes urbanos para o recreio e lazer da população, nas 

questões do planeamento, e menos os espaços rurais. Nesta realidade não pode ser ignorada a 

tradicional dicotomia “rural/urbano”, onde o ordenamento do território se focou na áreas urbanas, 

urbanizáveis e infraestruturas (Ramos, 2009). É assim requerido um maior suporte no sentido de pôr 

em prática mais valias da EEM que não estão a ser aproveitadas – a multifuncionalidade dos espaços 

incluídos, a criação de continuidade natural e a visão estratégica. Neste sentido, a título de conclusão 

identificaram-se alguns caminhos que podem contribuir para enfrentar os problemas detetados, quer 

ao nível interno das Câmaras municipais, quer ao nível que lhes ultrapassa. 

Recomendações ao nível nacional: refletir os âmbitos dos instrumentos de gestão territorial na 

legislação 

Entende-se que a introdução da EEM num contexto de instrumentos de gestão territorial em que 

existe claramente uma sobreposição de planos e tutelas de salvaguarda dos recursos e dos riscos 

naturais merece uma reflexão acerca da articulação dos instrumentos que realmente fazem sentido 

constituir do quadro legal português. Existe a particular necessidade de esclarecer na legislação o 

modo como a EEM se deve articular com a REN e com o DPH, a fim de evitar mais entropias no 

relacionamento institucional entre os vários serviços da administração e os particulares. 

Apesar de se entender que a abordagem da EEM cobre muitos dos objetivos da REN, estendendo-se 

até, e que a suficiência e adequação da REN para atender aos seus propósitos iniciais tem vindo a 

ser questionada, uma “substituição” não se revelaria vantajosa, dadas as dificuldades com que a 

EEM se mostra em ser reconhecida, delimitada, regulamentada e gerida pelos municípios. No 

entanto, perante um possível cenário de “desmantelamento” da REN por outros regimes, tal como 

tem sido debatido na comunicação social
21

, a EEM terá que ganhar um novo estatuto, que requer 

intervenção e orientação por parte do legislador no reforço da sua regulamentação. 

Recomendações ao nível municipal 

Em primeiro lugar, é deixado evidente que muitas Câmaras Municipais partem de uma situação de 

insuficiente capacidade técnica para trabalhar com esta figura, e de escassos recursos financeiros 

para a capacidade de contratação. Contudo, da análise efetuada  conclui-se não só ser necessário, 

                                                           
21

http://ecosfera.publico.pt/noticia.aspx?id=1564419,http://naturlink.sapo.pt/Noticias/Noticias/content/Prote
ccao-da-reserva-ecologica-nacional-desmantelada?bl=1, http://www.registo.com.pt/regional/governo-reve-
reserva-ecologica-nacional-para-permitir-maior-flexibilidade-aos-municipios/#.UH1uW2_R5l5 

http://ecosfera.publico.pt/noticia.aspx?id=1564419
http://naturlink.sapo.pt/Noticias/Noticias/content/Proteccao-da-reserva-ecologica-nacional-desmantelada?bl=1
http://naturlink.sapo.pt/Noticias/Noticias/content/Proteccao-da-reserva-ecologica-nacional-desmantelada?bl=1
http://www.registo.com.pt/regional/governo-reve-reserva-ecologica-nacional-para-permitir-maior-flexibilidade-aos-municipios/#.UH1uW2_R5l5
http://www.registo.com.pt/regional/governo-reve-reserva-ecologica-nacional-para-permitir-maior-flexibilidade-aos-municipios/#.UH1uW2_R5l5
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como possível e oportuno no presente contexto de crise imobiliária, mudar mentalidades nas 

estratégias de desenvolvimento, perspetivar novos valores e adotar uma abordagem mais 

“participativa” dos vários agentes na implementação da EEM. Não descurando que a delimitação dos 

espaços relevantes para o equilíbrio ecológico do território requer a constituição de equipas 

multidisciplinares capazes de integrar diversas matérias – tais como planeamento territorial, 

conservação da natureza, ecologia, hidrologia, hidrogeologia, qualidade da paisagem ou processos 

de participação pública – entende-se que o processo pode e deve envolver os técnicos das 

autarquias na delimitação, e acrescentar outros agentes na gestão dos espaços incluídos, 

particularmente os proprietários e gestores agrícolas e florestais. 

Colmatar as dificuldades na delimitação e regulamentação 

O envolvimento das equipas técnicas no processo de implementação é essencial, pelo que se 

propõem equipas mistas (especialistas de gabinetes externos e pessoal técnico do município), 

capacitando-as de trabalhar com esta figura. Como proposta para uma implementação estratégica da 

EEM, que integre uma participação colaborativa sem corromper a sensibilidade ecológica do território, 

sugere-se um processo dividido em duas partes: 

1º -  Na delimitação dos espaços a incluir na EEM não se tem mostrado útil uma mera sobreposição 

de mapas e aritmética de elementos cartográficos, embora possa partir das áreas da Rede Natura 

2000, à luz na Estratégia Europeia de Infraestruturas Verdes, como os grandes “núcleos” de áreas-

chave a preservar. Uma análise crítica do caráter biofísico do território, identifica as áreas mais 

sensíveis que devem ser protegidas ou restauradas (“núcleos”), as ligações importantes para a 

mobilidade da fauna e bom funcionamento dos processos biofísicos, como o ciclo da água 

(“corredores verdes”) e eventuais pequenas áreas estratégicas com importância para a mobilidade 

(“retiros”). Conforme o caráter da paisagem, os critérios de delimitação da EE poderão ser distintos, 

sem no entanto perder a visão global do território. Neste sentido, é essencial melhorar a comunicação 

entre os municípios vizinhos. As fronteiras ecológicas e administrativas na grande maioria dos casos 

não coincidem, pelo que estes devem partilhar entre si critérios de delimitação coerentes para a 

eficácia dos objetivos de conservação da natureza; caso contrário, quebra-se a essência desta figura. 

Uma maior consideração das orientações regionais da ERPVA e do PROF para a escala municipal é 

necessária, vindo facilitar a identificação de corredores verdes que priorizem o continuum naturale 

dentro de uma lógica global de preservação das áreas mais importantes e dos ecossistemas. Sendo 

os sistemas aquáticos identificados como os mais importantes a proteger das alterações climáticas, e 

as águas subterrâneas pouco consideradas nos estudos, é necessária maior integração dos planos 

de bacia hidrográfica (e.g. resposta às cheias e às secas), bem como outros estudos pertinentes que 

já tenham sido realizados para essa área. 

 

Considera-se que se devam analisar também os padrões de ocupação urbana e evolução da 

fragmentação com os sistemas naturais presentes no território. Nesta fase conta-se com o apoio dos 

SIG como uma ferramenta que permite sobrepor várias cartas que caracterizam os solos, aplicar 

critérios de delimitação e criar cartas de riscos, tornando o processo de delimitação mais prático e 
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sistemático. No entanto, é sempre necessário adotar sentido crítico do resultado dos algoritmos dos 

SIG e verificar se responde aos propósitos iniciais da EEM. Note-se que o estudo de caracterização 

dos solos (realizados por especialistas com conhecimento científico) não inviabiliza o conhecimento 

dos técnicos que conhecem bem o historial do terreno em causa, muito importante para que as 

propostas de EEM não resultem desajustadas às realidades dessa zona. 

 

Desta análise poderá resultar uma EE de nível hierárquico superior ou “fundamental”, que integra as 

áreas que constituem o suporte dos sistemas ecológicos fundamentais e cuja proteção é 

indispensável ao funcionamento sustentável do território e aos habitats de elevado valor ecológico, 

sendo por isso mais restritiva relativamente aos usos do solo não compatíveis com a sua 

manutenção. Esta é regulamentada com um estatuto non aedificandi e estabelecidas as vocações e 

os usos compatíveis de forma clara e inequívoca ao cidadão comum, assumindo um caráter 

normativo e não estratégico sobre os restantes usos do solo. 

 

Na EE urbana, será também necessário identificar, entre as áreas livres que constituem espaços 

permeáveis, as áreas mais sensíveis sob o ponto de vista físico e ecológico, e que podem ser 

propostas a desafetação do perímetro urbano. Ainda que estejam a ser realizados esforços neste 

sentido, a manutenção da continuidade dos espaços verdes urbanos ou o requerimento de projetos 

de enquadramento paisagístico em novas intervenções de edificação nem sempre é contemplada na 

sua regulamentação, pelo que se defende que se devem refletir estes aspetos, requerendo planos de 

pormenor e estudos de enquadramento paisagístico, quando em causa estiverem ecossistemas 

sensíveis ecologicamente, contemplando a manutenção da continuidade de espaços verdes urbanos, 

potenciando mais a função ecológica e ambiental. 

 

2º - O acompanhamento no processo de delimitação dos espaços relevantes para o equilíbrio 

ecológico do território, auxilia a adotação de uma visão crítica por parte das equipas dos municípios, 

perante o confronto com as capacidades e aptidões dos espaços. Deste modo, a delimitação da 

figura da EEM pelos especialistas não é definitiva, sendo que as restantes áreas são posteriormente 

alvo de uma análise estratégica quanto às suas vocações e potenciais funções, através da 

participação pública. Em diálogo com as equipas municipais, podem-se-lhe afetar ou desafetar outras 

áreas, adaptando os previstos eixos estratégicos relativos à ocupação e uso dos terrenos. Além 

disso, conhecendo as necessidades da população e outros desafios municipais mais específicos, 

podem procurar novas estratégias de aproveitamento desses espaços. Relativamente à REN e à 

RAN, mais do que reunir espacialmente estas figuras, ou dissociá-las totalmente da EEM, sugere-se 

tirar proveito do trabalho que já tem sido desenvolvido, facilitando a identificação de valores que são 

importantes para o equilíbrio ecológico do território e para as estratégias municipais. No fundo, 

através de uma análise crítica, esses solos podem ser integrados ou não nas estratégias da EEM, 

dando um “dar um rumo” ao planeamento territorial já existente. Este envolvimento das equipas 

técnicas permite que a EEM seja, de facto, pertinente e útil perante os desafios, as potencialidades e 

desenvolvimentos previstos para essa zona, e que se possa realizar um planeamento mais 
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estratégico da ocupação e uso, seja conservação da natureza, seja atividade agrícola ou florestal, 

seja recreio e lazer para a população, turismo de natureza ou desempenhar outra função pertinente 

no contexto territorial em causa. 

Mesmo ao integrar o património cultural e os fatores sócio-económicos na sua delimitação e gestão, 

não se dispensa o diálogo com os municípios vizinhos podendo criar estratégias conjuntas para a 

gerir, tais como a revalorização do património cultural e recuperação de valores tradicionais, 

associados à revitalização da atividade agrícola, o turismo de natureza, entre outras que tirem partido 

da multifuncionalidade dos espaços. 

Da delimitação e regulamentação à gestão multifuncional integrada das EEM 

A maioria dos espaços verdes urbanos são propriedade das Autarquias, pelo que é bem mais fácil 

não só criar orientações e restrições de uso, uma vez que as atividades permitidas nesses espaços e 

o modo como estes devem ser geridos, são estabelecidos de acordo com os objetivos da Câmara 

Municipal, necessitando da sua aprovação, como também fazer cumprir as medidas de gestão, pelos 

mesmos motivos. Em contraste, o meio rural abrange grandes áreas, onde os limites espaciais dos 

serviços dos ecossistemas são menos evidentes do que em meio urbano, pelo que é mais difícil 

selecionar quais são as áreas importantes para garantir a continuidade dos processos ecológicos e 

físicos, em comparação com a EE urbana, como também é difícil criar regulamentação que se 

adeque a tamanhas áreas. Nas áreas da Rede Natura 2000, o Plano Sectorial da Rede Natura 2000 

pode orientar as medidas de gestão, pelas orientações que contém para diferentes usos do solo (e.g. 

agrícola e florestal) e habitats específicos. 

Porém, a maioria dos espaços rurais são propriedades privadas, não estando bem definidas as 

medidas compensatórias, ou mecanismos que revertam benefícios sociais e económicos dos serviços 

dos ecossistemas para os proprietários de solos com esses valores. Deste modo, não existem 

incentivos suficientes aos proprietários privados a colaborar na gestão destes espaços (Pereira, 

2001), o que dificulta o cumprimento das restrições e condicionantes impostas, face às perspetivas 

dos proprietários explorarem os seus terrenos (O’ Riordan). Eventualmente esta situação poderia ser 

ultrapassada com o maior investimento na identificação espacial e quantificação de alguns serviços 

dos ecossistemas, e a subsequente atribuição de um valor monetário, tal como proposto pelos 

benefícios económicos das IV referidos no Cap. 2.3. Dado o historial de dificuldades em fazer 

cumprir, em terrenos privados, as medidas de gestão impostas nos planos e regimes, entende-se que 

no meio rural é imprescindível desenvolver um conjunto de acordos com os proprietários privados de 

solos agrícolas e florestas que vejam os seus terrenos afetos à EEM investindo ativamente num 

modelo de governança que envolva todos os agentes. 

Atualmente a participação pública é limitada e na maioria dos casos é levada demasiado tarde para 

uma consideração efetiva nas tomadas de decisão; sendo que uma sociedade civil menos organizada 

em Portugal requer um desafio maior para as IV, quando comparado com outros países europeus. No 

entanto, a aplicação deste princípio ajuda a identificar as necessidades reais da população, reforçar a 

coesão social e promover o sentimento de propriedade e de decisão democrática. 
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Os diferentes agentes devem ser chamados a intervir de uma forma mais ativa (e.g. proprietários de 

terras, habitantes, promotores de turismo e outros representantes das atividades económicas mais 

representativas presentes no território, ou a instalar no futuro), dando a conhecer as suas perspetivas 

de desenvolvimento – desde preocupações e desafios, até às expectativas futuras para os espaços 

em causa (como se ilustra na Figura 30). A comunicação entre partes cria a oportunidade de gerar 

algum consenso de valores partilhados e interesses comuns, muito importante para permitir o seu 

envolvimento na gestão dessas áreas, quebrando algumas barreiras de comunicação entre entidades 

e promovendo a confiança, compreensão e envolvimento nas tomadas de decisão e implementação 

das ações para se atingir os objetivos visados. Dada a especial preocupação com a continuidade da 

atividade agrícola nos municípios mais ruralizados, face ao desprendimento dos produtores agrícolas 

para o investimento nas terras (Cabral, 1993; Magalhães, 1994; Pardal, 2006), o proprietário privado 

agrícola é particularmente importante. Em primeiro lugar, há que explicar o porquê do interesse em 

incluir determinado espaço na estratégia visada (por exemplo, um terreno agrícola providencia 

ligações entre áreas de elevado valor ecológico, constituindo fonte de alimento para a fauna, sendo 

por isso necessário garantir a continuidade da atividade agrícola da qual depende o ecossistema). A 

análise das potencialidades e insuficiências agrícolas, permite aferir quais as funções que têm 

impacte na proteção dos recursos naturais e na economia. No entanto, dada a tendência de 

abandono desta atividade, uma estratégia para a conservação de algumas destas áreas poderá 

passar por usos compatíveis alternativos, até uma futura conjuntura mais favorável à viabilidade da 

atividade. É nesta fase que alguns solos agrícolas que anteriormente foram incluídos na EEM podem 

ser desafetados e vice-versa, discutindo estratégias de desenvolvimento para os solos cujas 

vocações definidas anteriormente (sobretudo as menos restritivas) permitem perspetivar 

desenvolvimentos que revalorizem as antigas tradições de produção sustentadas pelos recursos 

naturais endógenos da região, o turismo de natureza, a dinamização da agricultura, e outras opções 

de desenvolvimento. 
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Figura 30 – Proposta elucidativa da implementação da EEM, integrando uma participação 
colaborativa. 

 

Desta integração de partes, resultam propostas de delimitação da EEM, na qual os peritos e a 

Câmara Municipal interagem na definição da EEM final. Para além dos espaços anteriormente 

referidos como EE “fundamental”, mais condicionada, propõe-se a distinção de uma EE “estratégica”, 

devidamente refletida na regulamentação em PDM. A segunda inclui áreas complementares aos 

sistemas fundamentais, tendo uma importância sobretudo estratégica para uma utilização mais 

flexível do território (e.g. espaços verdes urbanos, áreas agrícolas e florestais contíguos à primeira). 

No final deve-se rever todo o processo e resultado final face aos objetivos inicialmente propostos, 

para que as ações de gestão possam ser “refinadas” – reavaliar ações, alterar decisões e 

implementações ou manter a gestão atual. 

Para melhorar a possibilidade de atuação e operacionalidade da EEM, crê-se proveitoso exigir na 

legislação a elaboração de um Plano de Gestão para a EEM. Este poderá constituir um requisito mais 

propício para um maior debate entre Câmaras Municipais, peritos, proprietários privados e público em 

geral. O diálogo das partes para a realização de um Plano de Gestão facilita a formulação de 

objetivos a atingir (conjuntos ou não); a definição dos papéis dos diversos agentes na gestão dos 

espaços; a identificação das atividades, projetos e programas de trabalho necessárias para atingir os 

objetivos formulados; o estabelecimento das prioridades de ação, devendo ser avaliados os prós e os 

contras de cada alternativa proposta, dependendo dos objetivos globais para a EEM como um todo e 

dos objetivos mais específicos para determinadas parcelas, dos custos das alternativas, do tempo e 

orçamento disponíveis e das medidas de gestão que já estejam a ser implementadas; e por fim, a 

identificação dos meios de monitorização necessários para aferir se os objetivos estão a ser atingidos 

e se os recursos humanos, financeiros e técnicos estão a ser aproveitados de forma eficaz. 
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Crê-se assim que estas sugestões têm em consideração a necessidade de estabelecer uma 

hierarquia de sensibilidade ecológica e biofísica entre os elementos do território, facilitam a posterior 

leitura da carta de EEM e integram estratégias de desenvolvimento futuras. Em relação ao 

reconhecimento das EEM, a evolução passa por atuações específicas, tais como encetar uma 

discussão técnico-científica aberta sobre as funções desempenhadas pela EEM, baseada, por 

exemplo, numa análise dos serviços dos ecossistemas, tendo em consideração a sua identificação e 

eventual quantificação, por forma a poder explicitar em concreto os benefícios diretos e indiretos para 

os municípios e os munícipes. Parece sobretudo necessária uma alteração do paradigma de 

“condicionante” para um de “oportunidade” para o desenvolvimento. Contudo, tal como expresso 

pelos peritos, este reconhecimentos por parte das Câmaras Municipais, terá que contar com o 

contributo da universidade, tanto na produção conhecimento científico, sobretudo no domínio das 

ciências exatas, como no que respeita ao incentivo numa formação transversal e multidisciplinar dos 

futuros técnicos, de modo a fomentar a sua capacidade de análise crítica, capacidade de integração e 

visão global do desenvolvimento sustentável à escala local. 
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Anexos 

Anexo 1 – Referências diretas à Estrutura Ecológica no RJIGT. 

DL n.º 380/99 de 22 de Setembro: 

“Artigo 10.º —  Identificação dos recursos territoriais  

Os instrumentos de gestão territorial identificam: 

a) As áreas afectas à defesa nacional, segurança e protecção civil; 

b) Os recursos e valores naturais; 

c) As áreas agrícolas e florestais; 

d) A estrutura ecológica; 

e) O património arquitectónico e arqueológico; 

f) As redes de acessibilidades; 

g) As redes de infraestruturas e equipamentos colectivos; 

h) O sistema urbano; 

i) A localização e a distribuição das actividades económicas. 

 

Artigo 14.º — Estrutura ecológica 

1 — Os instrumentos de gestão territorial identificam as áreas, valores e sistemas fundamentais para 

a protecção e valorização ambiental dos espaços rurais e urbanos, designadamente as áreas de 

reserva ecológica. 

2 — O Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, os planos regionais, os planos 

intermunicipais de ordenamento do território e os planos sectoriais relevantes definirão os princípios, 

as directrizes e as medidas que concretizam as orientações políticas relativas às áreas de protecção 

e valorização ambiental que garantem a salvaguarda dos ecossistemas e a intensificação dos 

processos biofísicos. 

3 — Os planos municipais de ordenamento do território estabelecerão, no quadro definido pelos 

instrumentos de gestão territorial cuja eficácia condicione o respectivo conteúdo, os parâmetros de 

ocupação e de utilização do solo assegurando a compatibilização das funções de protecção, 

regulação e enquadramento com os usos produtivos, o recreio e o bem-estar das populações. 

 

Artigo 70.º — Objectivos 

Os planos municipais de ordenamento do território visam estabelecer: 

(…) e) A definição da estrutura ecológica municipal. (…) 

 

Artigo 73.º — Qualificação 

(…) 4 — A qualificação do solo urbano determina a definição do perímetro urbano, que compreende: 

a) Os solos urbanizados; 

b) Os solos cuja urbanização seja possível programar; 

c) Os solos afectos à estrutura ecológica necessários ao equilíbrio do sistema urbano. 
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Artigo 85.º — Conteúdo material 

1 — O plano director municipal define um modelo de organização municipal do território 

nomeadamente estabelecendo: 

(…) c) A definição dos sistemas de protecção dos valores e recursos naturais, culturais, agrícolas e 

florestais, identificando a estrutura ecológica municipal. (…) 

 

Artigo 88.º — Conteúdo material 

O plano de urbanização deve adoptar o conteúdo material apropriado às condições da área territorial 

a que respeita, aos objectivos das políticas urbanas e às transformações previstas nos termos de 

referência e na deliberação municipal que determinou a sua elaboração, dispondo nomeadamente 

sobre: 

(…) b) A concepção geral da organização urbana, a partir da qualificação do solo, definindo a rede 

viária estruturante, a localização de equipamentos de uso e interesse colectivo, a estrutura 

ecológica, bem como o sistema urbano de circulação de transporte público e privado e de 

estacionamento.” 

 

Ficha n.º 29 do DR n.º 9/2009 de 29 de Maio: 

“A estrutura ecológica municipal é conjunto das áreas de solo que, em virtude das suas 

características biofísicas ou culturais, da sua continuidade ecológica e do seu ordenamento, têm por 

função principal contribuir para o equilíbrio ecológico e para a protecção, conservação e valorização 

ambiental, paisagística e do património natural dos espaços rurais e urbanos. 

(…) 

A estrutura ecológica municipal existe em continuidade no solo rural e no solo urbano. No solo 

rural, a estrutura ecológica municipal compreende as áreas de solo afectas à Rede Fundamental de 

Conservação da Natureza (RFCN) no território do município, as áreas naturais sujeitas a riscos e 

vulnerabilidades e ainda outras áreas de solo que sejam selecionadas e delimitadas em função do 

interesse municipal, nomeadamente por razões de enquadramento, protecção e valorização 

ambiental, paisagística e do património natural. 

No interior dos perímetros urbanos, a estrutura ecológica municipal compreende os espaços 

verdes de utilização colectiva e outros espaços, de natureza pública ou privada, que sejam 

necessários ao equilíbrio, protecção e valorização ambiental, paisagística e do património natural do 

espaço urbano, nomeadamente no que respeita a: 

- Regulação do ciclo hidrológico (preservação da permeabilidade do solo e criação de áreas de 

retenção, no quadro da prevenção de cheias urbanas); 

- Regulação bio-climática da cidade (redução das amplitudes térmicas e manutenção do teor de 

humidade do ar); 

- Melhoria da qualidade do ar (diminuição da concentração da poluição atmosférica nos centros 

urbanos); 

- Conservação da biodiversidade (manutenção dos habitats)” 
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Por sua vez, os espaços verdes de utilização coletiva são definidos neste documento como: 

“Os espaços verdes de utilização colectiva são as áreas de solo enquadradas na estrutura 

ecológica municipal ou urbana que, além das funções de protecção e valorização ambiental e 

paisagístca, se destinam à utilização pelos cidadãos em actividades de estadia, recreio e lazer ao ar 

livre. 

(…) 

Os espaços verdes de utilização colectiva têm tradicionalmente assumido as características de 

parque e de jardim público. Os logradouros não são abrangidos no conceito de espaços verdes de 

utilização colectiva, embora possam integrar a estrutura ecológica urbana e desempenhar funções de 

protecção e valorização ambiental.” 

 

DR n.º 11/2009 de 29 de Maio:  

“Artigo 11º – Estrutura Ecológica Municipal 

2 – A estrutura ecológica municipal é identificada e delimitada nos planos directores municipais 

(PDM), em coerência com a estrutura regional de protecção e valorização ambiental (ERPVA) 

definida nos planos regionais de ordenamento do território (PROT) e com as orientações contidas nos 

planos sectoriais (P. Sect.) que contribuam para os objectivos definidos (…). 

3 – A estrutura ecológica municipal incide nas diversas categorias de solo rural e urbano com um 

regime de uso adequado às suas características e funções, não constituindo uma categoria 

autónoma. 

(…) 

Artigo 21º – Categorias funcionais de solo urbano 

3 – O solo urbano afecto à estrutura ecológica municipal deve ser considerado na aplicação dos 

mecanismos de perequação, qualquer que seja a categoria de solo em que se integre.” 
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Anexo 2 - Municípios com PDM aprovados com  EEM, respetivas datas de entrada em vigor, escalas das plantas de EEM (quando existentes), e 
indicadores municipais de população e território (correspondentes ao período de referência de 31 de Dezembro de 2010). N.D.: Não disponível. 

NUTS II Município Data da publicação do 
Regulamento do PDM 
no Diário da República 

Carta de EEM 
individualizada 

EEM inserida 
na planta de 
ordenamento 

Escala Área total 
(km²) 

Densidade 
populacional 
(nº hab/ km²) 

Solo urbano 
(%) 

Norte Penedono 06-05-2012 - - - 133.7 24.1 2.5 

São João da Madeira 16-04-2012 - - - 7.9 2 742 63.9 

Lousada 03-02-2012 -   1: 25 000 96.1 501.9 30.9 

Vila Real 22-03-2011 -   1: 10 000 378.8 131.7 7.7 

Santo Tirso 18-01-2011 -   1: 10 000 136.6 503.3 25.6 

Santa marta de 
Penaguião 

07-01-2011 - - N.D. 69.3 114.4 6.7 

Valença 18-06-2010    1: 25 000 171.1 122 N.D. 

Bragança 18-06-2010 -   1:25 000 1 173.6 29 2.3 

Mesão Frio 11-03-2010 -   1: 10 000 26.7 156.9 6.3 

Arouca 30-11-2009 -   1: 10 000 329.1 71.2 6.4 

Resende 13-11-2009 -   1: 10 000 123.4 91.6 9.5 

Ribeira de Pena 01-09-2009 -   1: 10 000 217.5 31.6 N.D. 

Vila Nova de Gaia 12-08-2009    1: 10 000 168.5 1 885.9 51.4 

Peso da Régua 01-06-2009 -   1: 10 000 94.9 173.4 9.7 

Monção 20-05-2009 -   1: 10 000 211.3 91.1 16.2 

Maia 26-01-2009    1: 10 000 83.1 1 753.7 41.3 

Boticas 08-10-2008 -   1: 10 000 322 17.3 3.7 

Cabeceiras de Basto 15-09-2008 -   1: 10 000 241.8 72 9.2 

Viana do Castelo 04-04-2008 -   1: 10 000 319 286.2 18.2 

Vale de Cambra 27-03-2008 - - N.D. 147.3 163.8 N.D. 

Valpaços 14-03-2008 -   1:25 000 548.7 32.9 4.3 

Arcos de Valdevez 10-12-2007 - - - 447.6 53.3 7.5 

Paços de Ferreira 05-12-2007 -   1: 10 000 71 801.1 N.D. 

Penafiel 12-10-2007 -   1: 10 000 212.2 336.7 19.6 
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Porto 03-02-2006 -   Desde 1: 70 000 
até  1: 2 000 

41.4 4 994.1 69.0 

Centro Águeda 01-03-2012    1: 25 000 e 
1: 10 000 

135.3 148.2 45.5 

Tondela 26-04-2011    1: 25 000 371.2 81.7 8.7 

Lousã 11-04-2010    1:25 000 138.4 145.8 9.1 

Vagos 14-04-2009    1:25 000 164.9 147.8 22.2 

Pampilhosa da Serra 06-02-2009 - - N.D. 396.5 10.2 N.D. 

Torres Vedras 26-09-2007 -   1: 10 000 407.2 192.2 14.0 

Lisboa Vila Franca de Xira 14-09-2009    1:25 000 318.1 459.1 6.7 

Moita 26-05-2010    1:25 000 55.3 1 302.1 26.3 

Alentejo Elvas 02-02-2010    1: 50 000 631.3 34.6 2.4 

Mora 08-02-2008 - - - 444 11.4 0.7 

Vila Viçosa 15-12-2008 -   1:25 000 194.9 44.1 N.D. 

Évora 25-01-2008    1: 50 000 1 307.1 41.4 1.8 

Borba 08-01-2008 -   1:25 000 145.2 50.1 2.9 

Portalegre 26-11-2007 -   1: 25 000 447.1 51.7 3.2 
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Anexo 3 - Introdução da EEM na Programação e Execução do PDM através de Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (UOPG). 

Município Inclusão de 
espaços da EEM 
na Programação 
e Execução do 
PDM (UOPG) 

Criação de espaços 
verdes de utilização 

coletiva associados a 
unidades de expansão 
de zonas urbanas ou 

turísticas 

Criação 
de 

parques 
urbanos 

Requalificação 
de linhas de 

água 

Criação 
de 

ecopistas 

Recuperação ou 
valorização de 

património histórico, 
arqueológico ou 

cultural 

Outros 

Penedono           

São João da 
Madeira 

        

Águeda          

Lousada            

Tondela          
Vila real          

Santo tirso          

Santa Marta de 
Penaguião 

          

Valença           

Bragança          

Moita        Desobstrução de valas, 
criação de bacias de 

retenção e requalificação 
paisagística 

Lousã          

Mesão Frio          

Elvas         

Arouca         

Resende         

Vila Franca de Xira          

Ribeira de Pena          

Vila nova de Gaia          Proteção de áreas 
agrícolas e ribeirinhas da 
expansão urbana, através 
da criação de um campo 

de jogos 

Peso da Régua         

Monção           
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Vagos          

Pampilhosa da 
Serra 

        

Maia          

Vila Viçosa          
Boticas         

Cabeceiras de 
Basto 

        

Viana do Castelo         Recuperação de zonas 
ambientalmente 

degradadas 

Vale de Cambra            

Valpaços           

Mora         

Évora         

Borba         

Arcos de Valdevez         Medidas preventivas 
(socalcos) para preservar 

áreas protegidas 

Paços de Ferreira         

Portalegre         

Penafiel          

Torres Vedras           

Porto           Criação de corredores 
verdes na cidade 
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Anexo 4 - Categorização pelos diversos níveis de aprofundamento da EEM nos 39 municípios. 

 

 EE rural EE urbana 
Não considera Torres Vedras 

Vale de Cambra 
Mora 

 

Atribui objetivos Pampilhosa da Serra 
São João da Madeira 

São João da Madeira 
Mora 

Objetiva e delimita os espaços 

- Só no Regulamento Viana do 
Castelo 
Arouca 
Monção 

Arcos de Valdevez 
Penedono 
Santa Marta de 
Penaguião  
 

Vale de Cambra 
Viana do Castelo 
Arcos de Valdevez 
Penedono 

- Inclusive na carta da 
EEM 

Lousã 
Lousada 
Tondela 
Resende 
Águeda 
Valença 
Vagos 
Borba 

Mesão Frio 
Paços de Ferreira 
Boticas 
Vila Viçosa 
Portalegre 
Vila Franca de Xira 
Peso da Régua  

Tondela 
Arouca 
Peso da Régua 

Objetiva e regulamenta (incluindo restrições) 

- Mas não delimita Valpaços Santo Tirso 
Borba 
Pampilhosa da Serra 

- Mas só delimita no 
Regulamento 

Ribeira de Pena 
Bragança 

Paços de Ferreira 
Santa Marta de Penaguião 

Objetiva, delimita e 
regulamenta 
(incluindo restrições e,  
para a EE urbana, regime 
de edificabilidade) 

Cabeceiras de Basto 
Elvas 
Santo Tirso 
Penafiel 
Vila Nova de Gaia 
Vila Real 
Évora 
Maia 
Moita 

Penafiel 
Lousada 
Maia 
Porto 
Vila Nova de Gaia 
Cabeceiras de Basto 
Ribeira de Pena 
Vila Franca de Xira 
Torres Vedras 
Vila Viçosa* 
Boticas* 
Mesão Frio 
Lousã 
 

Vagos 
Águeda 
Valpaços 
Portalegre 
Resende 
Vila real 
Elvas 
Évora 
Moita 
Bragança 
Valença 
Monção 
 
*sem regime de 
edificabilidade 

Objetiva, delimita (no 
Regulamento e na carta 
da EEM) e regulamenta  
a EE rural e a EE urbana. 
Inclui na programação e 
execução do PDM 
(UOPG) 

 
Moita 
Maia 
Vila Nova de Gaia 
Penafiel 
Vila Real 
Porto 
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Anexo 5 – Conteúdo dos questionários aplicados às Câmaras Municipais. 
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Anexo 6 - Respostas à questão 4 dos questionários aplicados: Principais potencialidades dos espaços naturais mais importantes dos municípios.

Município Turismo 
de 

natureza 

Recuperação de valores 
culturais 

Exploração de 
recursos 

Recreio e 
lazer para a 
população 

Proteção e valorização 
ambiental/paisagística 

Outros 

Penedono        

São João 
da Madeira 

      

Vila Nova 
de Gaia 

    Através de corredores de 
conetividade 

 

Maia       Requalificação da 
paisagem 

 

Vale de 
Cambra 

   Hídricos e 
florestais 

    

Águeda         Controlo do espaço 
urbano 

Lousã        

Vagos         

Torres 
Vedras 

 Valorização de atividades 
tradicionais 

      

Vila Franca 
de Xira 

      Educação ambiental 

Moita (náutico) Embarcações tradicionais Apanha de 
bivalves, pesca, 

aquacultura, 
agricultura 

  Transporte fluvial 

Elvas  Enquadramento e valorização 
paisagística de locais relevantes, 
percursos de visita e renovação 

de caminhos 

   Regeneração e 
compartimentação da 

paisagem 

Mora       

Évora        

Portalegre       Unidades de 
aprendizagem/ 

investigação “in situ” 
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Anexo 7 - Respostas à questão 5 dos questionários aplicados: Principais desafios atribuídos aos espaços naturais mais importantes dos 
municípios. 

Município Salvaguardar os sistemas 
ecológicos ou de maior 
sensibilidade biofísica 

Conter o 
crescimento urbano 
sobre estas áreas 

Proteção ambiental e 
biofísica destas áreas 

no meio urbano 

Outros 

Penedono      
São João da 
Madeira 

    

Vila Nova de Gaia     Implementar uma estratégia que articule os 
diferentes sistemas ecológicos 

Maia      
Vale de Cambra    Compatibilizar com a ocupação humana 

Mudar mentalidades nas estratégias de 
desenvolvimento e perspetivar novos valores 

Águeda     Garantir o continuum naturale 
Garantir os serviços dos ecossistemas à 

população 
Lousã      
Vagos      
Torres Vedras     Salvaguardar o património paisagístico, cultural 

e histórico 
Vila Franca de Xira     Reconhecer a sua importância 
Moita       Despoluição das águas do rio Tejo 

Descontaminação de solos 
Elvas      
Mora     
Évora    Manter as práticas agrícolas 

Portalegre    Criar uma dinamização positiva sem 
comprometer os espaços 
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Sim 
14 

Não 
1 

Anexo 8 – Resumos das respostas de escolha múltipla dos questionários aplicados às 
Câmaras municipais. 

3.2) Qual o termo mais apropriado para os designar? 3.3) Existe algum documento que preveja a 
preservação destes espaços naturais? 

  

6) De que forma estes espaços foram considerados no 
PDM em vigor? 

7) Em que categorias de solo rural e urbano incide a 
EEM no PDM? 

 
 

9) Está convencido da eficácia do 
PDM na adequada preservação 
das funções dos espaços naturais 
mais importantes para o município? 

10) Acha que a preservação das funções 
dos espaços naturais já estava contemplada 
em instrumentos de planeamento territorial 
anteriores à aprovação do atual PDM? 

10.4) Nessa altura, as 
funções desses espaços 
já estavam incluídas no 

Regulamento do PDM? 

  
 

0 5 10 15 20 

Planta de ordenamento 
Planta de condicionantes 

Estudos de caracterização 
Relatório 

Relatório Ambiental … 
Programa de execução 

Planta de enquadramento … 
Planta da situação existente 

Planta da Estrutura … 

0 5 10 15 

Áreas florestais 
Áreas agrícolas 

Terrenos baldios … 
Massas de água (de … 

Zonas húmidas 
Áreas marinhas 

Áreas de proteção do … 
Áreas naturais sujeitas … 

Espaços verdes de … 
Outras áreas de solo … 

Sim, 
13 

Não, 
2 

Sim, 
12 

Não, 
3 

Sim, 
10 

Não
, 2 

Espaços 

naturais 

2 

Outros 

2 

Estrutura 

Ecológica 

11 
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Anexo 9 – Peritos por área de especialização. 

 

Anexo 10 - Guião das entrevistas realizadas ao peritos. 

1. Quais pensa que deveriam ser os objetivos das Estruturas Ecológicas ao nível municipal? 

2. Quais pensa serem os espaços incluídos nessas estruturas? 

3. Face à já existência das estruturas de REN e RAN bem como outros espaços naturais que já são 

de algum modo considerados, qual pensa ser o contributo das Estruturas Ecológicas ao nível 

municipal na sua área? 

4. Pensa haver conhecimento técnico-científico suficiente para poder delimitar as Estruturas 

Ecológicas ao nível municipal? 

5. Em que áreas pensa ser necessário fazer mais investigação? 

6.  No domínio da ecologia, há algum aspeto específico que pense que deveria ser alvo de mais 

investigação? 

7. Como deveriam ser integradas as EEM nos instrumentos de gestão territorial? 

Planeamento e ordenamento do território 
Professor Doutor Francisco Nunes Correia 
Professor Doutor João Ferrão 

Arquitetura paisagista e geografia 
Professora Doutora Manuela Raposo Magalhães 
Professor Doutor José Carlos Ferreira 

Ecologia e conservação da natureza 
Professor Doutor Henrique Pereira 
Professor Doutor Jorge Palmeirim 

Florestas 
Engenheiro João Pinho 
Engenheiro Lúcio do Rosário 

Agricultura Professor Doutor José de Lima e Santos 

Ambiente, Recreio e turismo 
Professora Doutora Maria Rosário Partidário 
Doutor José Mendes Silva 

Hidrogeologia Professor Doutor Luís Ribeiro 

Transportes e mobilidade 
Professor Doutor José Viegas 
Professor Doutor João de Abreu e Silva 

Energia Professor Doutor José Delgado Domingos 


